
Àrea Econòmica 

 
 

Ajuntament  d’Alzira  

 

 
 
Modificada pel Ple de l’Ajuntament el 25 de setembre de 2013 

TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA. Pàg.    1 / 4

 

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

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara d’allò previst en els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb allò que disposen 
els articles 15 a 19 del susdit text legal, este Ajuntament estableix la taxa per 
utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, sòl i volada de la via 
pública local especificats en les tarifes contingudes en l'apartat 3 de l'article 4t, que es 
regirà per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable d'esta taxa la realització de qualsevol utilització 
privativa o aprofitament especial establit en el subsòl, sòl o volada de la via pública 
local, amb els elements mencionats assenyalats en les tarifes d'esta Ordenança. 

 
Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten, utilitzen o s'aprofiten de l'ocupació de la via pública. 

 
Article 4. Quantia. 

1. La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l'apartat 3 següent. 

 
2. Quan es tracte de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials 

constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d'empreses 
explotadores de servicis de subministraments que resulten d'interés general o afecten la 
generalitat o a una part important del veïnat, l'import d'aquelles consistirà, en tot cas i 
sense cap excepció, en l'1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que 
obtinguen anualment en cada terme municipal les referides empreses. 

 
A estos efectes, s'inclouran entre les empreses explotadores de tals servicis les 

empreses distribuïdores i comercialitzadores d'estos. 
 
Este règim especial de quantificació s'aplicarà a les referides empreses tant si 

són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuen els 
subministraments com si, no sent titulars de les dites xarxes, ho són de drets d'ús, accés 
o interconnexió a estes. 

 
A efectes del que disposa este paràgraf, s'entendrà per ingressos bruts procedents 

de la facturació aquells que, sent imputables a cada entitat, hagen sigut obtinguts per 
esta com contraprestació pels servicis prestats en cada terme municipal. 
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No s'inclouran entre els ingressos bruts, a estos efectes, els impostos indirectes 

que graven els servicis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 
tercers que no constituïsquen un ingrés propi de l'entitat a què s'aplique este règim 
especial de quantificació de la taxa.  

 
Les empreses que empren xarxes alienes per a efectuar els subministraments 

deduiran dels seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres 
empreses en concepte d'accés o interconnexió a les seues xarxes. Les empreses titulars 
de tals xarxes hauran de computar les quantitats percebudes per tal concepte entre els 
seus ingressos bruts de facturació. 

 
L'import derivat de l'aplicació d'este règim especial no podrà ser repercutit als 

usuaris dels servicis de subministrament a què es referix este apartat. 
 
Les taxes regulades en este apartat són compatibles amb altres taxes que puguen 

establir-se per la prestació de servicis o la realització d'activitats de competència local, 
de les que les empreses a què es referix hagen de ser subjectes passius conforme al que 
establix l'article 23.1.b) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
quedant exclosa, pel pagament d'esta taxa, l'exacció d'altres taxes derivades de la 
utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies 
públiques municipals. 

 
3. Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
CONCEPTE 
 
1. Instal·lacions de cables i rails, per m/l i any: 0,15 euros. 
 
2. Canalitzacions subterrànies per a la conducció d'àrids, gasos i líquids, inclosos 

si procedeix els recobriments o els caixetins de protecció, per m/l i any: 
 

Aprofitament Valor metre lineal Índex d’utilitat Import 
Fins 500 mm de diàmetre 25,00 € 1,00 25,00 € 
De 501 a 1.000 mm  25,00 € 1,50 37,50 € 
Més de 1.000 mm 25,00 € 2,00 50,00 € 

 
Estes tarifes s’exigiran per autoliquidació en el moment de sol·licitar 

l’aprofitament. 
 
3. Aparells, màquines automàtiques expenedores de productes, quioscos, casetes 

o instal·lacions anàlogues, a l’any, per m2 o fracció: 114,00 euros. Esta tarifa s’exigirà 
per autoliquidació en el moment de sol·licitar l’aprofitament 
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4. Ocupació de terrenys d'ús públic pel servici de caixers automàtics d'entitats 
financeres situats en la línia de façana , per caixer, a l’any i amb caràcter irreductible: 
582,00 euros. 

 
5. Per l’ocupació de la via pública amb parades o taulells, amb una dimensió 

màxima de 3 m2, per part d’empreses per a fer publicitat, marketing o similar: 57,00 
euros al dia. En el cas de que s’autoritze una superfície superior, s’incrementarà la tarifa 
en 10’00 euros per m2. Esta tarifa s’exigirà per autoliquidació en el moment de 
sol·licitar l’aprofitament. 

 
Article 5. Normes de gestió 

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes de temps 
assenyalats en els respectius epígrafs. 

 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats 

en esta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència i realitzar el 
depòsit previ a què es refereix l'article següent. 

 
3. Una vegada autoritzada l'ocupació, si no es va determinar amb exactitud la 

duració de l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presente la declaració de 
baixa pels interessats. 

 
4. La presentació de la baixa produirà efectes a partir del dia primer del període 

natural de temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la 
baixa determinarà l'obligació de continuar pagant el preu públic. 

 
Article 6. Meritació 

1. La taxa regulada en esta Ordenança es merita: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 

moment de sol·licitar la corresponent llicència. 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia 

primer de cadascun dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 

Tresoreria Municipal o lloc que establisca l’ajuntament, però sempre abans de retirar la 
corresponent llicència. 

Este ingrés tindrà caràcter de depòsit previ, de conformitat amb allò disposat en  
l'article 26.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i quedarà elevat a definitiu al 
concedir-se la llicència corresponent. 
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b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una 
vegada inclosos en els padrons o matrícules d'este preu públic, per trimestres naturals en 
les oficines de la Recaptació Municipal, des del dia 16 del primer mes del trimestre 
següent fins al dia 15 del segon mes. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 
27 d'octubre de 1998, regirà a partir de l'1 de gener de 1999 i continuarà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 
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