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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 

TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 

 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hi-
sendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de 
la via pública. 
 

a) Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a l’article 
20.3.a) del TRHL.  

b) Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, cisternes o aljubs on es 
recullin les aigües pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) del TRHL.  

c) Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les 
públiques, a l’empara del previst a l’article 20.3.c) del TRHL. 

d) Vertit i desguàs de canalons i altres instal•lacions anàlogues en terrenys d’ús pú-
blic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.d) del TRHL. 

e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 
20.3.e) del TRHL 

f) Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques de 
càrrega o elements anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de vies pú-
bliques locals, per a donar llums, ventilació, accés de persones o entrada 
d’articles a soterranis o semisoterranis, a l’empara del previst a l’article 20.3 i) del 
TRHL. 

g) Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius 
tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres ins-
tal•lacions semblants, voladisses sobre la via pública o que sobresurtin de la línia 
de façana, a l’empara del previst a l’article 20.3.j) del TRHL. 

h) Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas 
o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes 
d’amarre, de distribució o de registre, transformadors, riels, bàscules, aparells per 
a venda automàtica i altres anàlegs que s’estableixin sobre vies públiques o altres 
terrenys de domini públic local o volin sobre els mateixos, a l’empara del previst a 
l’article 20.3. k) del TRHL.  
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No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectua-
des per empreses explotadores de servei de subministrament, d’interès general, 
que tributen segons el previst a l’Ordenança fiscal núm. 24. 

i) Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) del TRHL 

j) Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a 
l’empara del previst a l’article 20.3.p) del TRHL. Les quanties de la taxa 
s’estableixen a la tarifa catorzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

k) Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o 
mercaderia, en terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.r) 
del TRHL. 

l) Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions i 
passadissos sobre cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, així 
com per al pas del bestiar, a l’empara del previst a l’article 20.3.t) del TRHL. 

m) Reserva especial de la via pública o altres terrenys d’ús públic per a les pràctiques 
d’autoescoles o similars, a l’empara del previst a l’article 20.1 i 3. 

n) Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal•lació o utilització de 
caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i 
altres instal·lacions anàlogues. 

Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 4t. d’aquesta Ordenança. 
 

Article 3r. Subjectes Passius i responsables 

1. Són subjectes passius les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les lli-
cències o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna au-
torització. 

2. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 

3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment pre-
vist en la Llei General Tributària. 

 

Article 4t. Quota Tributària 

1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats se-
güents. 

 
a) Transformadors instal·lats en el subsòl  de la via pública o en terrenys públics. 

 
Fins a 100 kW per m2/any 

Carrers de 1a. categoria 52,40 € 
Carrers de 2a. categoria 45,30 € 
Carrers de 3a. categoria 27,95 € 
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De més de 100 kVA per m2 i any 

Carrers de 1a. categoria 104,80 € 
Carrers de 2a. categoria 90,80 € 
Carrers de 3a. categoria 55,65 € 

 
 
b) Conduccions elèctriques soterrades de baixa tensió, sense excedir de 1000 volts:  

 
Per cada conductor, anualment i per metre lineal, 0,45 €. 

 
c) Conduccions elèctriques soterrades d'alta tensió: 

 
Per cada conductor, anualment i per metre lineal, 0,75 €. 

 
d) Canonada de plom, per xarxa de distribució d'aigua: 

 
Per metre lineal i any, 0,75 €. 

 
e) Canonada de xarxa de distribució d'aigua potable, de ciment, ferro, PVC o altre 

material: 
 

Per metre lineal i any, 0,90 €. 
 

f) Ocupació del subsòl de la via pública o terrenys públics, amb altres construccions 
o instal·lacions: 

 
Per m2 i any 
 

Carrers de 1a. Categoria 52,40 € 
Carrers de 2a. Categoria 45,30 € 
Carrers de 3a. categoria 27,95 € 

 
g) Canonada per conducció de gas ciutat o gas natural a alta i mitja pressió: 

 
Fins a 50 mm de diàmetre, per metre lineal i any. 1,15 € 
De més de 50 mm  de diàmetre, per metre lineal i any. 2,15 € 

 
h) Canonada per distribució de gas ciutat o gas natural, a baixa tensió: 

 
Fins a 50 mm de diàmetre, per metre lineal i any. 0,80 € 
Fins 80 mm de diàmetre, per metre lineal i any. 1,15 € 
Fins 120 mm de diàmetre, per metre lineal i any. 1,65 € 
Més de 120 mm de diàmetre, per metre lineal i any. 2,25 € 

 
i)  Per cada antena de telefonia mòbil 9.393,70 € / any 
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Article 5è. Normes particulars d’aplicació. 

1. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la corresponent llicència. 

 
2. Un cop autoritzada l'ocupació, si no es va determinar amb exactitud la durada de l'a-

profitament, s'entén prorrogada fins  que es presenti la declaració de baixa pels in-
teressats. 

 

Article 6è.  

1. A l'efecte previst en l'aplicació de les tarifes, les vies públiques d'aquest municipi es 
classifiquen en tres categories. 

 
2. Annex a aquesta ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest 

municipi amb expressió de la categoria que correspon a cadascuna d'elles. 
 
3. Les vies públiques que no apareguin assenyalades en l'índex alfabètic estan conside-

rades d'última categoria, romanent qualificades així fins al 1r. de gener de l'any se-
güent a aquell que s'aprovi pel Ple d'aquesta corporació la categoria corresponent i la 
seva inclusió en l'índex alfabètic de vies públiques. 

 
4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més 

vies públiques classificades per diferent categoria, s'aplica la tarifa que correspon a la 
via de categoria superior. 

 

Article 7è. Acreditament 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, mo-
ment, que a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicèn-
cia, si la mateixa fou sol·licitada. 

 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 

quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini 
públic local regulades a l’article anterior. 

 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança 

sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici 
d’aquest aprofitament. 

 

Article 8è. Període Impositiu 

1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coin-
cidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 

 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’entengui a varis exercicis, 

l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents: 
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3. Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corres-
ponent a aquell exercici  la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon se-
mestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 

 
4. Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució 

parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no proce-
dirà retornar quantitat alguna. 

 
5. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte 

passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet. 
 

Disposició addicional  

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin as-
pectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 
2015, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2016 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 


