Ajuntament de Térmens
___________________________________________________________

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA.

Article 1r.- FONAMENT I NATURALESA
A l'empara del previst als articles 57 i 20.3.e i 20.3.k del Reial Decret 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de els Hisendes
Locals, 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 ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública que s'especifiquen en les tarifes que es contenen a l'article
6 d'aquesta Ordenança.
Article 3r.-SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a
què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General
Tributària, a favor de les quals s'atorguin les llicències d'ocupació, o els que es
beneficiïn de l'aprofitament, si és que va procedir sense l'autorització
corresponent.

2.Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de
cada any natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en
territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb l'Hisenda Pública.
Article 4t. RESPONSABLES
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d'una infracció tributària o que col.laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats Jurídiques o econòmiques a què es
refereix l'article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d'aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació
que se'ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la
seva incumbència pel compliment de les obligacions tributàries d'aquelles
respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s'entendrà en tot cas en els termes i d'acord amb el
procediment previst a la Llei General Tributària.
6. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari sense perjudici del
pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del
seu import.
Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament pels danyats.
L'Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i
reintegrament a què es refereix el present apartat.
Article 5. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ

Quan la utilització del Domini Públic o l'Aprofitament Especial es produeixi en els
termes recollits en l'article 24 de la Llei d'Hisendes Locals, i per aplicació de la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de
2006 relativa als serveis en el mercat interior, i la transposició per Lleis de l'Estat
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici i 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, mai s'entendrà adquirida la llicència si no fos concedida de forma
expressa i per temps determinat, si escau, en aplicació del silenci administratiu
negatiu de l'actual article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, al
considerar l'interès general de tot el Domini Públic en el seu conjunt o de la Via
Pública, si escau, i això sense perjudici del deure de l'Ajuntament de resoldre de
forma expressa totes les peticions, sent compatibles les taxes municipals
reportades per aplicació d'aquesta Ordenança, amb altres estatals o autonòmiques
que gravin la matèria.
Article 6è. BENEFICIS FISCALS
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol.licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments
especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
ARTICLE 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les tarifes contingudes als
apartats següents:
Epígraf

EUROS

Tarifa primera. Femelles d'orelles,
transformadors, caixes d'amarratge, de
distribució i de registre, cables, rails
i canonades i altres anàlegs
1.1 Per cada element, a l'any.........................................…..........32,88.-€
1.2 Per cada metre lineal, a l'any…………………………….....… 22,05.-€
Tarifa segona. Pals
2.1 Per cada pal, a l'any.................…..........................................43,80.-€
Tarifa tercera. Altres instal.lacions diferents de
les que s'inclouen en les anteriors.

3.1. Subsòl: per cada m3 de subsòl, realment ocupat,
mesurades les seves dimensions amb gruixos de
murs de sosteniment, soleres i lloses. A l'any…………………. 52,54.-€
3.2. Sòl: Per cada m2 o fracció. A l'any………………………... 52,54.-€
3.3.Volada: Per cada m2 o fracció amidat en projecció
horitzontal. A l'any.............................................................……....49,33.-€
2. Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzin procediments de
licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 8è. ACREDITAMENT
1. La taxa s'acreditarà quan s'inicia la utilització privativa o l'aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de la concessió de
la llicència, 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.
8. 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 9è. PERÍODE IMPOSITIU
1. Quan l'aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la durada temporal de l'aprofitament especial s'estengui 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, llevat els supòsits d'inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial, en què s'aplicarà el previst en els apartats
següents.
3. Quan s'inicia l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa
corresponents a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat té lloc en el
segon semestre 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 procedirà el reintegrament de cap quantitat.

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.
Article 10è. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol.licitud d'autorització per gaudir de la utilització privativa
o aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l’imprès
d'autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els
elements de la declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent, presti
l'assistència necessària per a determinar el deute.
3. S'expedirà un abonaré a l'interessat, a l'objecte que pugui satisfer la quota en
aquest moment, o en el terme de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el
propi abonaré.
Article 11è. NOTIFICACIONS DE LES TAXES
A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria Segona de la Llei 25/1998, les
taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són
conseqüència de la transformació dels anterior preus públics no estan subjectes al
requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa
coincideixi amb l'obligat al pagament de la taxa a la que substitueix.
Article 12è. DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19 d'octubre
de 1999 i va començar a regir el dia 1 de gener del 2000. Aquesta ordenança
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació expressa. En
cas de posteriors modificacions parcials, els articles no modificats restaran vigents.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquesta taxa, seran
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.

L’Alcalde

Ordenança fiscal
definitivament
1a modificació

aprovada 19/10/1999
Inicial 17/11/2003

2a modificació

Inicial 09/11/2010- def. 22/12/2010

3a modificació

Inicial 11/11/2011- def. 28/12/2011

4a modificació

Inicial 12/11/2012- def. 28/12/2012

5a modificació

Inicial 15/11/2013- def. 28/12/2013

BOP 182 de
30/12
BOP 185 de
31/12
BOP 181 de
29/12
BOP 240, de
31/12

