AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda
ORDENANÇA NÚM. 18.- TAXA PER OCUPACIO I APROFITAMENT DEL SUBSOL, SOL I VOL

Art.1.- Disposició General
A l’empara del que preveuen els articles 58 i 20.e), g), j) i k) i r), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que estableixen els articles
15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació del subsòl,
sol i vol de la via pública, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Art.2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del subsòl,
sòl i vol de la via pública en els termes establertes per l’article 6. d’aquesta ordenança, que
regula les tarifes a aplicar.
Art.3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a que es refereix l’art.33 de la Llei General Tributària a favor de les quals
s’atorguin les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o que es beneficiïn del mateix sense
haver sol·licitat llicència.
Art.-4 Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que causin o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2.- Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions en les obligacions tributàries de les esmentades Entitats.
3.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència
pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiariament dels següents
deutes:
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 cas de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents a la data del cessament.
4.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord al procediment previstos en la
Llei General Tributària.
Art-5.-Beneficis Fiscal
1.- L’Estat, les comunitats autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials, necessaris pels servei públic
de comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2.- No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per determinar el deute tributari.
Art.6.-Quota tributària

1.

La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents.
a)Transformadors instal.lats en el subsòl de la via pública o en terrenys públics.
EUROS
Fins a 100 Kw per m2/any
Carrers de 1ª categoria
Carrers de 2ª categoria
Carrers de 3ª i 4ª categoria

41,62
40,60
22,18

De més de 100 Kw per m2/any
Carrers de 1ª categoria
Carrers de 2ª categoria
Carrers de 3ª i 4ª categoria

83,13
72,07
44,15

b)Conduccions elèctriques soterrades de baixa tensió, sense excedir de 1000 volts.
Per cada conductor, anualment i per metre lineal
c)

0,29

Conduccions elèctriques soterrades d'alta tensió.
Per cada conductor, anualment i per metre lineal

0,53

d) Canonada de plom, per xarxa de distribució d'aigua.
Per metre lineal i any

0,53

e) Canonada de xarxa de distribució d'aigua potable, de ciment, ferro, PVC o altre material.
Per metre lineal i any
f)

0,69

Ocupació del subsòl de la via pública o terrenys públics, amb altres construccions o instal.lacions.
Per m2 i any
Carrers de 1ª categoria
Carrers de 2ª categoria
Carrers de 3ª i 4ª categoria

41,62
35,98
22,23

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

Fins a 50mm de diàmetre, per metre lineal i any
De més de 50mm de diàmetre, per metre lineal i any
i)

0,85
1,66

Canonada per distribució de gas ciutat o gas natural, a baixa pressió.
Fins a 80mm de diàmetre, per metre lineal i any
De més de 80mm de diàmetre, per metre lineal i any
Fins a 120mm de diàmetre, per metre lineal i any
De més de 120mm de diàmetre, per metre lineal i any

0,54
0,85
1,26
1,64

i)
Assortidors de benzina, per any i per assortidor

324,04

j)

Màquines expedició venda automàtica:

Caramels. A l'any.
Begudes i productes alimentaris. A l'any.
Altres màquines. A l'any.

8,27
301,25
186,56

Art.7 Acreditament
1.- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquest
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta va ser sol·licitada.
2.- Sens perjudici de l’establert en l’apartat anterior, s’haurà de dipositar l’import de la taxa quan
es presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial del domini públic en
benefici particular.
3.- Quan s’hagi produït la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic sense
haver sol·licitat llicència l’acreditament de la taxa tindrà lloc en el moment
d’iniciar-se
l’aprofitament.
Art. 8 Període impositiu
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu coincidirà amb el determinat a la llicència.
2.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial es perllongui en anys successius
l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener i el període impositiu coincidirà amb l’any
natural, tret dels supòsits d’inici o finalització de la utilització privativa o aprofitament especial,
en que s’aplicarà l’establert en els apartats següents:
3.- Quan s’iniciï el gaudi de l’aprofitament especial en el primer semestre s’abonarà en concepte
de taxa corresponent a aquell exercici, la quota íntegra. Si el gaudi de l’aprofitament s’inicia en el
segon semestre de l’exercici se liquidarà la meitat de la quota anual.
4.- Si el gaudi de l’aprofitament especial finalitza durant el primer semestre de l’exercici
procedirà la devolució de la meitat de la quota. Si la finalització té lloc en el segon semestre, no
procedeix retornar cap quantitat.
5.- Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial sol·licitat, o per causes no imputables a
l’interessat no pogués tenir lloc el seu gaudi, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Art. 9.-Règim de declaració i ingrés.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'aprofitament, s'entén prorrogada fins que es presenti la declaració de baixa pels interessats.

3.

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

4.

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.
5.
Les vies públiques que no apareguin assenyalades en l'índex alfabètic estan considerades
d'última categoria, romanent qualificades així fins al 1r. de gener de l'any següent a aquell que
s'aprovi pel Ple d'aquesta corporació la categoria corresponent i la seva inclusió en l'índex
alfabètic de vies públiques.
6.
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.
Art.10- Notificació de la taxa

1.- La Notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitament singular es realitzarà a
l’interessat en el moment de sol·licitar l’oportuna llicència, si aquesta no és sol·licitada en el
moment en que s’iniciï l’aprofitament.
2.- En supòsits d’aprofitaments especials continuats la taxa que té caràcter periòdic es
notificarà personalment al sol·licitar l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini que s’indicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
3.- De conformitat amb l’establert per 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 anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual,
sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al
que substitueix.
Art.11.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per l’establert en la Llei General
Tributària i les normes que la desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL.
1.- S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a l’aplicació
d’Aquesta ordenança.
2.- La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de la
corporació en sessió celebrada el 19 de octubre de 2017, i definitivament, en no haver-se presentat
cap al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlleti Oficial de la Província núm. 332 de 29 de
desembre de 2017, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació; s’aplicarà a partir de l’1 de gener
de 2018 i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

PORTBOU, 29 de desembre de 2017

LLEGENDA
1. Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada
el 10 de Desembre de 2008, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2009 i romandrà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.
PORTBOU, 10 de desembre de 2008.2. Modificada desembre 2017

