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3.9 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS 
CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA EN FAVOR 

D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 
 
 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el que determina l'article 58 en relació amb l'article 20 i següents, tots estos de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i en virtut de la reordenació que 
establix el Títol II de la Llei 25/1998, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals, este 
Ajuntament fixa la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, sòl o vol de la 
via pública en favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments. 
 
Article 2n. Fet imposable i subjectes passius 
1. El fet imposable ve constituït per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el 
sòl, subsòl o vol de la via pública municipal en favor d'empreses explotadores de serveis que afecten 
la generalitat o a una part important del veïnat. 
 
2. L'obligació de contribuir naix amb la utilització o l'aprofitament per les empreses del sòl, subsòl o 
vol de la via pública. En tot cas, la meritació es produirà en concloure el període impositiu, que 
coincidirà amb cada trimestre natural. 
 
3. Són subjectes passius de la taxa regulada en esta Ordenança, les persones físiques o jurídiques 
titulars de les empreses explotadores de serveis, que afecten la generalitat o una part important del 
veïnat, i utilitzen privativament o aprofiten especialment el sòl, subsòl o vol de la via pública 
municipal. 
 
Article 3r. Tarifa 
1. La tarifa de la taxa regulada en esta Ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'1,5 
per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en este terme 
municipal les dites empreses. A estos efectes, s'entendrà per ingressos bruts el que sobre este 
aspecte establix el Reial Decret 1334/88, de 4 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 15/87, de 30 de juliol, de tributació de la CTNE. 
 
2. La tarifa d'esta taxa que poguera correspondre a Telefónica Española SA està englobada en la 
compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es referix l'apartat 1 de l'article 4t de la Llei 
15/1987, de 30 de juliol (disposició addicional huitena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre). 
 
Article 4t. Normes de gestió 
1. Les empreses elèctriques remetran mensualment a l'Ajuntament un llistat on consten els 
conceptes de facturació corresponents als subministraments realitzats en este terme municipal, 
excepte els referents al servei públic. Les altres empreses, així mateix, hauran de remetre a 
l'Ajuntament un certificat trimestral dels ingressos bruts obtinguts. 
 
2. Efectuades les corresponents liquidacions per l'Ajuntament, s'ingressaran en els terminis establits 
en el vigent Reglament general de recaptació i seran d'especial aplicació les normes sobre 
compensació de deutes líquids respecte de les facturacions per consums propis. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, 
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999 i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 
 


