ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA
O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL SÒL, VOL I SUBSÒL
DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC MUNICIPAL
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
A l'empara del que preveu l'art. 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, i de conformitat amb la regulació continguda en
la Secció 3a del capítol III del títol I d'aqueixa Llei, l'Ajuntament de Villalonga estableix les Taxes
per Utilització Privativa o Aprofitaments Especials Constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys
d'ús Públic Municipal, exigible d'acord amb aquesta Ordenança.
Art. 1 - Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquestes Taxes la utilització privativa o aprofitament especial
del sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.
Art. 2 - Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquestes taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que
gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal,
en benefici particular.
Art. 3 - Quantia.
1- Quan es tracte de concessions administratives l'import de la taxa o cànon serà el que es fixe
en l'acord de concessió.
En els altres supòsits les bases de percepció i tarifes aplicables seran les que figuren en l'annextarifa d'aquesta Ordenança.
Art. 4 - Període impositiu, merite i gestió.
1- Quan es tracte de concessions administratives caldrà ajustar-se al que preveu el plec de
condicions. Si no n'hi ha s'aplicarà allò que s'ha previst amb caràcter general en els apartats
següents.
2- La taxa es merita quan s'inicie la utilització privativa o l'aprofitament especial, i
successivament l'un de gener de cada any natural. No obstant s'exigirà l'ingrés previ de la
liquidació corresponent a l'alta, que el subjecte passiu haurà d'acreditar en rebre
l'autorització.
El període impositiu és anual, excepte en els supòsits d'inici o cessament de
l'aprofitament en què el període impositiu s'ajustarà a aqueixa circumstància i la quota es
prorratejarà per trimestres, inclòs el de l'inici o cessament de l'aprofitament.
3- L'ingrés previ a què fa referència el número anterior tindrà els efectes de notificació de
l'alta, podent les successives liquidacions ser objecte de notificació col·lectiva.
4- Quan es produïsca un aprofitament subjecte a aquesta taxa sense la preceptiva autorització
municipal prèvia, sense perjuí de les mesures que resulten procedents en exercici de les
facultats demanials i potestats administratives de l'Ajuntament, i imposició de les sancions
que resulten procedents, la Inspecció de Tributs alçarà acta i practicarà la liquidació que
corresponga. La regularització de l'aprofitament, quan siga procedent, requerirà el
pagament de la liquidació practicada per la Inspecció, sense perjuí de les altres mesures que
resulten pertinents.
5- En cap cas el pagament de la taxa legitima l'aprofitament sense la preceptiva autorització
prèvia.
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Art. 5 - Règim Especial per a Empreses Explotadores de Serveis.
1- Quan es tracte de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl i vol de les vies públiques municipals a favor d'empreses explotadores de serveis
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 aquests efectes, s'inclouran entre les empreses
explotadores dels dits serveis (as empreses distribuïdores i comercialitzadores dels
mateixos. No s'inclouran en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de
telefonia mòbil.
Aquest règim especial de quantificació s'aplicarà a les empreses a què es referix
aquest apartat, 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 les mateixes. A l'efecte de (o disposat en aquest apartat, s'entendrà per
ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada entitat,
hagen sigut obtinguts per la mateixa com contraprestació pels serveis prestats en cada terme
municipal.
No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers
que no constituïsquen un ingrés propi de l'entitat a què s'aplique aquest règim especial de
quantificació de la taxa Així mateix, no s'inclouran entre els ingressos bruts procedents de
la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagen a
ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es troben inscrites en la secció 1a o 2a del
Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica del Ministeri
d'Economia, com a matèria primera necessària per a fa generació d'energia susceptible de
tributació per aquest règim especial. 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 xarxes de les mateixes.
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'aquest règim especial no podrà ser repercutit als
usuaris dels serveis de subministrament a què es referix aquest apartat.
Les taxes regulades en aquest apartat són compatibles amb altres taxes que puguen
establir-se per la prestació de serveis o la realització d'activitats de competència local, de les
que les empreses a què es referix hagen de ser subjectes passius d'acord amb el que establix
l'article 23.1.b) de la Llei 39/1988, quedant exclosa, pel pagament d'aquesta lassa, \a
exacció d'altres taxes derivades de la utilització privativa o l'aprofitament especial
constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.
2- Dins del primer mes de cada trimestre les esmentades empreses presentaran en les oficines
municipals la declaració dels ingressos bruts obtinguts en el terme municipal de Villalonga
en el trimestre anterior.
3- A la vista de les declaracions presentades, l'Administració municipal practicarà la
corresponent liquidació provisional, sense perjuí d'ulteriors comprovacions.
4- Si com resultat de les dites comprovacions aparegueren uns ingressos bruts superiors als
declarats, l'Administració municipal practicarà l'oportuna liquidació complementària.
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5- En cas de falta de presentació de la declaració, o quan aquesta no permeta l'estimació
completa de tos ingressos bruts, l'Administració municipal determinarà l'import dels
ingressos bruts per estimació indirecta, de conformitat amb el que disposa la Llei General
Tributària i Ordenança Fiscal General de l'Ajuntament de Villalonga.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l'entrada en vigor de la present Ordenança quedarà derogada l'Ordenança Reguladora del
Preu Públic per Utilització Privativa i Aprofitaments Especials constituïdes en el Sòl, Vol i Subsòl
de Terrenys d'Ús Públic Municipal, sense perjuí del dret de l'Ajuntament a exigir d'acord amb ella
els deutes meritats durant la seua vigència.
ANNEX-TARIFA
Tarifa/ Euros
1. Conducció subterrània amplària inferior a 0,5 metres
(per metre lineal i any)
……………………
0,33
2. Conducció subterrània amplària superior a 0,5 metres
(per metre lineal i any)
……………………
0,66
3. Arquetes, túnels, etc. (per metre quadrat i any) ……………………
21,10
3. Conducció aèria suspesa d'amplària en planta menor de
0,5 metres (per metre lineal i any)
……………………
0,27
5. Conducció aèria suspesa d'amplària en planta major de
0,5 metres (per metre lineal i anus)
……………………
0,47
Palometes per a sosteniment de cables (per unitat i any) ………………
1,18
7. Canalitzacions subterrànies conducció (inclou recobriments).
Per metre lineal i any: Tarifa = mm2 de secció * 0,06 euros
8. Trapes, cambres, etc. (altres instal·lacions distintes)
(per metre quadrat i any)
……………………
21,10
9. Pals per unitat i any:
- Diàmetre menor de 50 cent/metres
……………………
23,40
- Diàmetre menor de 10 i major de 50 centímetres………………
16,37
- Diàmetre major de 10 centímetres
…………………….
9,80
10. Aparells o màquines automàtiques (per metre quadrat i any):
- Cabines i Xerocop…………..
……………………
163,77
- Altres expenedors
…………………. …
76,21
11. Torres-Grua en edificis en construcció, per metre
Quadrat i trimestre
……………………..
3,07
Les tarifes corresponents a aquest epígraf 11 s'aplicaran ajustant-se al següent:
La superfície total ocupada pel vol de la grua serà equivalent a la que resulte de la projecció
horitzontal sobre el sòl de la figura circular que forma el gir de 360° sobre el seu eix de la ploma de
la grua, prenent a este efecte com a radi el seu braç de major longitud.
La superfície gravada serà la corresponent a la superfície dels segments circulars o
semicirculars, del cercle assenyalat en el paràgraf anterior, que ocupen vies públiques o terrenys
d'ús o domini públic, en la seua projecció horitzontal sobre el sòl.
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Els interessats vindran obligats a presentar, al moment de la sol·licitud de l'autorització o
llicència, a més del certificat tècnic que acredite el bon funcionament de la grua, emés per
l'empresa instal·ladora de la grua, i de la fotocòpia de l'últim rebut que acredite la vigència de
l’assegurança de responsabilitat civil de la grua, un pla a escala de la situació de la grua en relació
amb les via i terrenys d'ús i domini públic limítrofs, determinant en el mateix la superfície ocupada
en les mateixes pel vol de l'aparell. En el pla en qüestió, o en document a banda hauran d'indicar, a
més, les dades següents:
− Emplaçament exacte del lloc que ocupa la base de la grua dins delSolar.
− Projecció horitzontal del vol de la seua ploma sobre les vies i espaisPúblics limítrofs i la
superfície en metres quadrats del segment oSegments ocupats en cada una d'elles.
− Mesura de (a longitud de la ploma des del seu eix (radi de laCircumferència de vol de la
grua).
− Distància des de l'eix a cada una de les vies o espais públics ambLímit el solar.
− Ample dels carrers limítrofs.
− Duració de l'aprofitament amb la grua del domini públic sol·licitat.
La Corporació Municipal, per unanimitat dels assistents (deu dels onze regidors que la
integren), i que representa la majoria absoluta del número legal dels seus membres, ACORDA
1- Aprovar Provisionalment la Imposició de l'Ordenança reguladora de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic
municipal .
2- Publicar el dit acord provisional en el Tauler d'edictes i en el B.O.P. Durant el termini d'un
mes, si durant el dit termini d'exposició pública no es formulen al·legacions, quedarà
definitivament aprovat
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