ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L'APROFITAMENT ESPECIAL CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE
LA VIA PÚBLICA.

Aprovació ple: 1-10-98
Publicació en el BOP núm. 295, de 12-12-98
Entrada en vigor: 1-1-99

VIA PUBL.- 1

I. Naturalesa i fet imposable
Article 1.- Concepte
En ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i l'art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local; i de conformitat amb el que preveu la Llei 39/88, Reguladora de les
Hisendes Locals, en la nova regulació donada per la Llei 25/1998, de 13 de Jjuliol,
l'Ajuntament de Picanya establix la Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl en la via
pública.
Article 2.Constituïx el fet imposable, la utilització privativa o l'aprofitament especial
constituïts en el sòl, vol i subsòl d'ús públic local que afecten al Municipi de
Picanya.
II. Exempcions
Article 3.En matèria de beneficis tributaris s'estarà al que disposa l'art. 9 i disposició
addicional 9a de la llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.
III. Subjectes Passius
Article 4.Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General
Tributària, al favor de les quals s'atorguen les autoritzacions o concessions, i en
general els que gaudisquen, utilitzen o aprofiten el domini públic local en benefici
particular.
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IV. Meritació i base imposable i quota
Article 5.La meritació de la taxa es produirà :
1.-Amb l'atorgament inicial i manteniment anual de la concessió autorització o
adjudicació i serà exigible en la quantia que corresponga i en els terminis que
s'assenyalen en les condicions de la dita concessió, autorització o adjudicació.
2.- Quan s'inicie l'ocupació, sense que en aquest cas la meritació de la taxa
comporte l'autorització de l'ús o aprofitament.
Article 6.- Base i quota tributària
Quan es tracte d'utilitzacions o aprofitaments que requerisquen concessió
administrativa, l'import de la base serà el que es fixe en l'acord de concessió. La
quota serà del 100 per 100 del valor de la base resultant.
En els altres supòsits les bases i quotes seran les que figuren en l'annex d'aquesta
ordenança
Article 7.-Període impositiu
1.- El període impositiu s'ajustarà al període comprés entre l'inici i cessament de la
utilització privativa o aprofitament especial.
2.- En el període impositiu comprendrà l'any natural. Excepte quan es tracte
d'aprofitaments o utilitzacions en què el dia de començament no coincidisca amb
l'any natural, en el supòsit del qual les quotes es calcularan proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar l'any, inclòs el del
començament de l'aprofitament o utilització.
En el cas de baixa, les quotes abraçaran des del primer dia de l'any natural fins a
la data de baixa, prorratejades per trimestres naturals, exclòs aquell en què es
produïx la baixa.
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Article 8.- Sistema de pagament
El pagament de la taxa es realitzarà:
a)

Quan es tracte de concessions de noves utilitzacions o aprofitaments, per
autoliquidació o dipòsit previ en la Tresoreria municipal segons s'establisca
en la concessió.

b)

Quan es tracte de concessions d'utilitzacions o aprofitaments ja atorgats i
prorrogats, per mitjà d'autoliquidació per semestres naturals en les oficines
de la Recaptació Municipal, des del dia 1 del primer mes del semestre, fins al
dia 15 del segon mes.

Article 9.-Règim especial per a empreses explotadores de serveis
1.- Quan es tracte de preus públics per utilització privativa o aprofitament especial
constituïts en el sòl, subsòl i vol de terrenys d'ús públic municipal, a favor
d'empreses explotadores dels serveis de subministrament que afecten a la
generalitat o a una part important del veïnat, l'import d'aquells consistirà, en tot cas
i sense cap excepció, en l'1 i mig per cent dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguen anualment en aquest terme municipal dites empreses.
2.- Durant el primer mes de cada trimestre les empreses presentaran en les
oficines municipals la declaració dels ingressos bruts obtinguts en el terme
municipal de Picanya, en el trimestre anterior.
3.- A la vista de les declaracions a què es referix l'apartat anterior, l'administració
municipal practicarà l'oportuna liquidació provisional, sense perjuí d'ulteriors
comprovacions.
4.- Si com a resultat de dites comprovacions aparegueren uns ingressos bruts
superiors als declarats, l'Administració Municipal practicarà l'oportuna liquidació
complementària.
5.- En cas de falta de presentació de la declaració, o quan aquesta no permeta la
valoració completa dels ingressos bruts, l'Administració municipal determinarà
l'import dels ingressos bruts per valoració indirecta.
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6.- La quantia d'aquesta taxa que poguera correspondre a Telefònica, està
englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es referix
l'apartat 1 de l'article 4 de la llei 15/87, de 30 de juliol (disposició addicional vuitena
de la llei 39/88, de 28 de desembre).
Article 10.De conformitat amb el que preveu l'article 24.5 de la llei 39/88, de 28 de desembre,
quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porte aparellada la destrucció
o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjuí del pagament de
la taxa que hi pertoque, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, queden derogades
totes les disposicions de rang reglamentari municipal que regulen les matèries
objecte de la present ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del
dia 1 de gener de 1999, i hi romandrà en vigor fins a la seua modificació o
derogació expresses.
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ANNEX TARIFES
EUROS
Conducció subterrània amplària inferior a 0,5 metres (per metre
lineal i any)
Conducció subterrània amplària superior a 0,5 metres (per
metre lineal i any)
Arquetes, túnels, etc. (per metre quadrat i any)
Conducció aèria suspesa d'amplària en planta menor de 0,5
metres (per metre lineal i any)
Conducció aèria suspesa d'amplària en planta major de 0,5
metres (per metre lineal i any)
Palometes per a sosteniment de cables, (per unitat i any)
Canalitzacions subterrànies de conducció (inclou recobriments).
Fins a 50 mm2 de secció (per metre lineal i any)

0.24
0.50
13.22
0.18
0.36
0.90
0.30

Canalitzacions subterrànies de conducció (inclou recobriments).
Més de 1.000 mm2 de secció (M) (per metre lineal i any)
T = 10 + (0,001 * M)
0.50
Canalitzacions subterrànies de conducció (inclou recobriments).
Més de 1.000 mm2 de secció (M) (per metre lineal i any)
Trapes, cambres, etc. (altres instal·lacions distintes), (per metre
quadrat i any)
Pals per unitat i any:
- Diàmetre menor de 50 cm
- Diàmetre menor de 10 i major de 50 cm
- Diàmetre major de 10 cm
Aparells o màquines automàtiques, (per metre quadrat i any):
- Cabines i Xerocop
- Altres expenedors
Tanques publicitàries (per metre quadrat o fracció al trimestre)

13.22
18.03
12.02
7.21
120.20
60.10
3.01
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