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Administració Local

2017-05889
Ajuntament de la Pobla de Mafumet

A N U N C I

L’Ajuntament en sessió plenària realitzada el dia 2 de maig del 2017, va aprovar provisionalment la modifi cació de 
les següents Ordenances fi scals:

Taxa ocupació via pública amb mercaderies i material construcció

Taxa per la utilització privativa o aprofi tament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores 
de serveis de subministrament 
 
Al BOP de 16 de maig del 2017, es va publicar l’anunci d’exposició pública, sense que s’hagi presentat cap 
reclamació, en conseqüència han quedat defi nitivament aprovades, per la qual cosa es publica el text defi nitiu de 
les Ordenances fi scals modifi cades. 

Contra la publicació defi nitiva de les Ordenances fi scals:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi  a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC. 

Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu l’article 20 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o 
aprofi taments especials per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb grues, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats a favor de les quals 
s’atorguin les llicències, o els qui es benefi ci‹n de l’aprofi tament, si és que es va procedir sense l’autorització 
corresponent.

Article 3r. Categories dels carrers o polígons
Totes les vies públiques d’aquest municipi es classifi quen en una categoria.

Article 4t. Quantia
1. Ocupació per grues de base fi xa instal·lades a la via pública o terrenys d’ús públic: 10 € per cada m2 de sòl 
ocupat al mes, amb independència de que estigui inclosa en l’especifi cat en l’apartat anterior.
2. Ocupació per grues de base fi xa instal·lades en terrenys particulars i que el braç de la mateixa sobrevola terrenys 
de domini públic, per cada grua al mes: 50 €.

Article 5è. Normes de gestió
1. D’acord amb el que es preveu a la legislació vigent, quan, per causa dels aprofi taments regulats en aquesta 
ordenança, es produïssin desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de les 
llicències o els obligats al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les despeses de reconstrucció 
i reparació d’aquests desperfectes o reparar els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets 
liquidats pels aprofi taments realitzats.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofi tament sol·licitat o realitzat i seran 
irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
3. Les persones interessades en la concessió d’aprofi taments regulats en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar 
prèviament la llicència corresponent.
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4. Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofi tament, una vegada estigui autoritzada l’ocupació, hom 
l’entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa.
5. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent al que 
assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no presentació 
de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant el preu públic.

Article 6è.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix:
a)  Quan es tracti de concessions de nous aprofi taments en la via pública, en el moment de sol·licitar la llicència 

corresponent.
b)  Quan es tracti de concessions d’aprofi taments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada trimestre.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti d’autoritzacions de nous aprofi taments o d’aprofi taments amb una durada limitada, per ingrés 

directe en la dipositaria municipal o allí on establís l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la 
denominació que correspongui.

b)  Quan es tracti d’autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una durada limitada, una vegada s’hagin 
inclòs en els padrons o matrícules corresponents d’aquesta taxa, per trimestres naturals en les ofi cines de la 
recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fi ns el dia 15 del segon.

Article 7è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i 
s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.
Les liquidacions s’entendran realitzades per mesos naturals.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà del projecte i la memòria 
corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notifi carà, una vegada s’hagi realitzat aquest 
servei, per al seu ingrés directes a les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament 
General de Recaptació.

Article 9è. Infraccions i sancions.
Amb tot allò relatiu a la qualifi cació d’infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en cada cas hom 
s’ajustarà al que disposa Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENT

Article 1. Disposicions generals. 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofi taments especials 
constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es 
regirà per aquesta Ordenança fi scal.

Article 2. Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l’aprofi tament especial constituït en el sòl, subsòl 
o vol de les vies públiques municipals, per empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis 
de subministrament. 
2. La utilització privativa o l’aprofi tament especial del domini públic es produirà sempre que per la prestació d’un 
servei sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, 
amb independència de qui sigui el titular de la xarxa. 
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3. En particular, es comprenen entre els serveis esmentats en els apartats anteriors, els de subministrament d’aigua, 
gas, electricitat, telefonia fi xa, televisió per cable i altres mitjans de comunicacions o serveis de qualsevol tipus que 
requereixin l’existència de xarxes. 
4. No s’inclou en aquest règim especial de quantifi cació de la taxa els serveis de telefonia mòbil. 
5. Es consideren prestats dins del terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa, depenen de la 
utilització privativa o de l’aprofi tament especial del vol, sòl o subsòl de la via pública, inclòs aquells serveis que, 
prestats dins el terme municipal, els subjectes passius percebin les seves contraprestacions econòmiques en altres 
termes municipals. 

Article 3. Subjectes passius. 
1. Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix 
l’article 35 de la Llei general tributària, titulars de les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, tal com els de subministrament 
d’aigua, gas, electricitat, telefonia fi xa i altres anàlegs, així com les empreses o entitats que exploten xarxes de 
comunicació mitjançant sistemes de fi bra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del 
seu caràcter públic o privat. 
A aquests efectes, s’inclou entre les empreses explotadores d’aquests serveis, les empreses distribuïdores i 
comercialitzadores d’aquests. 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passiu les empreses o entitats explotadores 
a les que fa referència l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals 
s’efectuen els subministraments com si, no sent titulars d’aquestes, ho són per dret d’ús, accés o interconnexió a 
les mateixes. 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats 
anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en 
l’Ordenança fi scal corresponent.

Article 4. Responsables. 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els 
termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense 
personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària.

Article 5. Base imposable 
1. Quan el subjecte passiu sigui el titular de la xarxa que ocupa el sòl, vol o subsòl de les vies públiques, mitjançant 
la qual es produeix la utilització privativa o l’aprofi tament especial del domini públic local, la base imposable està 
constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que s’obtingui en el terme municipal, amb l’ 
especialitat assenyalada en l’article 2, apartat 5. 
2. Quan per la utilització privativa o l’aprofi tament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi 
d’utilitzar xarxes alienes, la base imposable de la taxa estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts en el 
terme municipal, amb l’especialitat assenyalada a l’article 2, apartat 5, minorada en les quantitats que hagi d’abonar 
al propietari de la xarxa per l’ús d’aquesta. 
3. A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, 
sent imputables a cada subjecte passiu, hagin estat obtinguts pels mateixos com a contraprestació pels serveis 
prestats en el terme municipal, en desenvolupament de l’activitat. 
A títol merament enunciatiu i no limitador, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents: 
a) Subministrament o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa o entitat que corresponen a 

consums dels abonats efectuats en el municipi. 
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi 

de l’objecte de l’empresa, incloent-se els enllaços a la xarxa, posada en funcionament, conservació, modifi cació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa. 

c) Lloguers, cànons, peatges o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que 
utilitzen la xarxa de l’empresa o entitat que té la condició de subjecte passiu. 

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans utilitzats en la prestació del 
subministrament o servei. 

e) Altres ingressos derivats de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses 
subministradores. 
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4. 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 constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és 
subjecte passiu de la taxa. 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents: 
a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses o entitats puguin 

percebre. 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per 

quantitats no cobrades que hagin d’incloure’s com ingressos bruts defi nits en l’apartat 3. 
c) Els productes fi nancers, com interessos, dividends i qualsevol altre de naturalesa anàloga. 
d) Els treballs realitzats per l’empresa o entitat en relació a l’immobilitzat. 
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part dels seu patrimoni. 
6. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
i amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats 
de competència local. 
7. La taxa regulada en aquesta Ordenança, és compatible amb les que, amb caràcter puntual o periòdic, puguin 
meritar-se a conseqüència de la cessió de l’ús d’infraestructures específi cament destinades o habilitades per 
l’Ajuntament per allotjar les xarxes de serveis. 

Article 6. Tipus de gravamen i quota tributària 
La quota de la taxa es determina aplicant el 1,5 por 100 a la base imposable defi nida a l’article 5 d’aquesta Ordenança. 

Article 7. Exempció i bonifi cacions tributàries 
No es consideraran més exempcions o bonifi cacions tributàries que les expressament previstes en les lleis o les 
derivades de l’aplicació dels Tractats Internacionals. 

Article 8. Meritació de la taxa 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï la utilització privativa o l’aprofi tament 
especial del domini públic local necessari per la prestació del servei o subministrament, amb les particularitats 
següents: 
a) Quan es tracti de concessions o autoritzacions de noves utilitzacions o aprofi taments, en el moment de la 

sol·licitud de la llicència corresponent. 
b) Quan la utilització privativa o l’aprofi tament especial de les xarxes que ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies 

públiques que han estat autoritzades o prorrogades es perllonguin a diversos exercicis, la meritació tindrà lloc l’u 
de gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural. 

c) En aquells supòsits en els quals la utilització o l’aprofi tament no requereixi llicència o autorització o, si s’escau, 
aquesta no hagués estat sol·licitada, i sense perjudici de les responsabilitats que pertoquin, des del moment en 
que s’ha iniciat la utilització o l’aprofi tament. 

Article 9. Règim de declaració i ingrés 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i 
comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural a què es refereixi. A manca de dades 
reals dels ingressos bruts facturats, s’agafarà com ingressos bruts facturats, les dades del mateix trimestre de l’any 
anterior i es procedirà a la seva regularització dels ingressos bruts reals i les quantitats autoliquidades el primer 
trimestre de l’any següent.
El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer 
constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de fi nalització.
2. La data de la presentació fi nalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre 
natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme 
municipal, especifi cant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, 
segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especifi cació referida al concepte previst a la lletra c) de 
l’esmentat article, inclourà la identifi cació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’hagi 
facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 
no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, 
instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal 
de justifi car la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació 
s’acompanyarà de la identifi cació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
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4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fi xat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència 
dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu la Llei general tributària.

Article 10. Convenis de col·laboració. 
L’Administració tributària municipal podrà subscriure convenis de col·laboració amb els subjectes passius de la taxa 
amb la fi nalitat de simplifi car el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquesta taxa, o les 
normes de gestió, liquidació i recaptació d’aquesta Ordenança, de conformitat amb la legislació vigent.

Art. 11. Conservació i manteniment del domini públic. 
1. En el supòsit que la utilització privativa o l’aprofi tament especial comporti la destrucció o el deteriorament del 
domini públic local, el benefi ciari, la persona o la entitat en qüestió queda obligada, independentment del pagament 
de la taxa exigible, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació que procedeixin i a 
dipositar prèviament el seu import. 
2. Si els danys són de caràcter irreparable, s’haurà d’indemnitzar amb la mateixa quantitat que el valor dels béns 
destruïts o l’import del deteriorament produït efectivament. 
3. En cap cas es condonaran les indemnitzacions ni els reintegraments als que fan referència els dos apartats 
anteriors. 

Article 12. Gestió per delegació 
1. En el supòsit que la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos hagi estat delegada total o parcialment en 
l’Excma. Diputació de Tarragona per al seu exercici a través de BASE, les normes contingudes en els articles 
anteriors seran d’aplicació a les actuacions que ha de realitzar l’Administració delegada. 
2. BASE - Gestió d’Ingressos establirà els circuits administratius més oportuns per a aconseguir la col·laboració de 
les organitzacions representants dels subjectes passius a fi  de simplifi car el compliment de les obligacions formals 
i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
A aquests efectes es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa per tal de simplifi car el compliment 
de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que porti a terme BASE - Gestió d’Ingressos s’ajustarà 
al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als 
procediments de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 
Tarragona i que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

Article 13. Infraccions i sanciones 
En relació a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança resultin 
procedents, s’aplicarà allò que disposa la Llei general tributària. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
1. Els preceptes de la present Ordenança fi scal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació 
vigent i resta de normes dictades en el seu desenvolupament, i aquells en que es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendran que són automàticament modifi cats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la 
modifi cació dels preceptes legals i reglamentaris dels quals porten causa. 
2. Aquesta ordenança entrarà en vigor a la seva publicació. 

La Pobla de Mafumet, 6 de juliol del 2017
El secretari-interventor, Josep González Escoda
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