REGIDORIA D’HISENDA

2.2.8. Ordenança reguladora de les taxes per
utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, volada i subsòl de terrenys
d’ús públic municipal

REGIDORIA D’HISENDA

Data d’aprovació definitiva: 29.12.98
Publicació BOP: 30.12.98
Aplicable a partir de: 01.01.99
Modificació per acords de data: 24.09.99 i 19.11.99
Publicació BOP: 02.12.99
Aplicable a partir de: 01.01.2000
Modificació per acords de data: 29.09.2000 i 27.11.2000
Publicació BOP: 06.12.2000
Aplicable a partir de: 01.01.2001
Modificació per acords de data: 29.06.2001 i 28.09.2001
Publicació BOP: 06.11.2001 (Suplement)
Aplicable a partir de: 01.01.2002
Modificació per acord de data: 29.11.2002
Publicació BOP: 28.12.2002
Aplicable a partir de: 01.01.2003
Modificació aprovada pel Ple en: 26.09.2003 i 28.11.2003
Publicada en el BOP de: 17.12.2003
Aplicable a partir de: 01.01.2004
Modificació per acords de data: 24.09.2004 i 26.11.2004
Publicació BOP: 14.12.2004
Aplicable a partir de: 01.01.2005
Aprovació per acord de data: 30.09.2005
Publicació BOP: 23.12.2005
Aplicable a partir de: 01.01.2006
Modificada per acord de data: 27.10.2006
Publicació BOP: 29.12.2006
Aplicable a partir de: 01.01.2007
Modificada per acord de data: 28.09.2007
Publicació BOP: 29.12.2007
Aplicable a partir de: 01.01.2008
Modificada per acord de data: 25.09.2008
Publicació BOP: 24.12.2008
Aplicable a partir de: 01.01.2009
Modificada per acord de data: 24.09.2010
Publicació BOP: 29.12.2010
Aplicable a partir de: 01.01.2011

2/8

REGIDORIA D’HISENDA

Modificada per acord de data: 30.09.2011
Publicació BOP: 28.12.2011
Aplicable a partir de: 01.01.2012
Modificada per acord de data: 28.12.2012
Publicació BOP: 31.12.2012
Aplicable a partir de: 01.01.2013
Modificada per acord de data: 27.12.2013
Publicació BOP: 31.12.2013
Aplicable a partir de: 01.01.2014
Modificada per acord de data: 26.09.2014
Publicació BOP: 12.12.2014
Aplicable a partir de: 01.01.2015
Modificada per acord de data: 25.09.2015
Publicació BOP: 23.12.2015
Aplicable a partir de: 01.01.2016

3/8

REGIDORIA D’HISENDA

2.2.8. Ordenança reguladora de les taxes per
utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, volada i subsòl de terrenys d’ús
públic municipal

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb les
disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts
en el sòl, volada i subsòl de terrenys d’ús públic municipal, les normes de la qual atenen el que es
preveu en els articles 20 a 27 del text refós esmentat.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constituïx el fet imposable d’estes taxes la utilització privativa o l’aprofitament especial del sòl,
volada i subsòl de terrenys d’ús públic municipal, encara que es porte a efecte sense la preceptiva
llicència o concessió, amb qualssevol dels elements o mitjans previstos en esta ordenança o amb motiu
de les activitats que s’hi preveuen, i en particular:
a) Conduccions subterrànies i aèries.
b) Arquetes, túnels, trapes, cambres i pals.
c) Permòdols per a sosteniment de cables.
d) Aparells o màquines automàtiques.
e) Grues torre.
f) Instal·lacions d’empreses explotadores de servicis de subministraments que afecten la generalitat o
una part important del veïnat.

III. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES
Article 3
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que disfruten,
utilitzen o aprofiten especialment el sòl, la volada i el subsòl de terrenys d’ús públic municipal en
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benefici particular.
2. Específicament, seran subjectes passius de la taxa regulada per esta ordenança fiscal les
empreses explotadores dels servicis d’aprovisionament d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telecomunicacions i altres d’anàlogues que disposen o utilitzen xarxes o instal·lacions
que transcórreguen pel domini públic local o que hi estiguen instal·lades, amb independència de
la titularitat de les xarxes o instal·lacions.
3. La responsabilitat solidària i subsidiària s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el que
establixen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i les
normes dictades per a desplegar-la.

IV. MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU
Article 4
1. Es merita la taxa quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial, encara que es porte a efecte
sense el permís oportú de l’Administració municipal i, successivament, el primer dia de cada any
natural. A este efecte, es presumirà que s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial amb la
notificació a l’interessat de la llicència o autorització, llevat que l’acte administratiu autoritzador
especifique la data d’inici de l’ocupació o la delimite temporalment, i en este cas seran les dates
autoritzades les que determinen la meritació de la taxa.
2. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
utilització privativa, i en este cas el període impositiu s’ajustarà a eixa circumstància i la quota es
prorratejarà per trimestres naturals, inclòs el de l’inici o cessament de l’aprofitament.
3. Excepte en els supòsits previstos en l’article 2.f d’esta ordenança, s’exigirà l’ingrés previ de l’import
de la taxa, que el subjecte passiu haurà d’acreditar en rebre l’autorització o llicència.
4. Quan es duga a terme l’ús privatiu o l’aprofitament especial de les vies públiques sense la llicència
municipal prèvia i preceptiva per a això, es regularitzarà el tribut a través del procediment
d’inspecció tributària establit en la Llei 58/2003, General Tributària, i el Reglament General de les
Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària aprovat pel Reial Decret 1065/2007.
5. Quan es tracte de concessions administratives caldrà ajustar-se al que es preveu en el plec de
condicions corresponent i, si no n’hi ha, s’aplicarà el que establixen els apartats anteriors d’este
article.
6. En cap cas el pagament de la taxa legitima l’aprofitament sense l’autorització preceptiva prèvia.

V. RÈGIM ESPECÍFIC DE TRIBUTACIÓ DE LES EMPRESES DE SERVICIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE
AFECTEN LA GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT
Article 5
1. Quan es tracte de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl i volada de les vies públiques municipals a favor d’empreses explotadores de servicis de
subministraments que resulten d’interés general o afecten la generalitat o una part important del
veïnat, l’import d’aquelles 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 cada terme municipal
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les empreses referides.
A este efecte, s’inclouran entre les empreses explotadores d’estos servicis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores.
No s’inclouran en este règim especial de quantificació de la taxa els servicis de telefonia mòbil.
2. Este règim especial de quantificació s’aplicarà a les empreses a què es referix este apartat, tant si
són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen els subministraments com
si no són titulars d’estes xarxes i ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a estes.
3. A l’efecte de les disposicions d’este títol, s’entendrà per ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que siguen imputables a cada entitat i hagen sigut obtinguts per esta com a
contraprestació pels servicis prestats en cada terme municipal.
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. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les
quantitats percebudes pels servicis de subministrament que hagen de ser utilitzats en les
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
la generació d’energia susceptible de tributació per este règim especial.
4. Les empreses que utilitzen 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. Les empreses titulars d’estes xarxes hauran de computar les quantitats
percebudes per tal concepte entre els seus ingressos bruts de facturació.
5. 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 títol.
6. 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 quals les empreses
a què es referix hagen de ser subjectes passius d’acord amb el que establix l’article 23.2.b del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i quedarà exclosa pel pagament d’esta taxa
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals.
7. La taxa regulada en este article s’exigirà en règim d’autoliquidació, a l’efecte de la qual, dins dels
quinze dies posteriors a la finalització de cada trimestre, les empreses obligades presentaran a les
oficines municipals l’autoliquidació satisfeta corresponent als ingressos bruts obtinguts al terme
municipal de València referits al trimestre esmentat i hi adjuntaran la documentació justificativa
d’estos.
8. Les autoliquidacions presentades per les empreses obligades podran ser objecte de verificació i
comprovació per l’Administració municipal, que practicarà, si és el cas, les liquidacions
complementàries que siguen procedents.
9. En el supòsit de falta de presentació de l’autoliquidació i/o de la documentació justificativa dels
ingressos obtinguts es regularitzarà el tribut a través del procediment d’inspecció tributària
establit en la Llei 58/2003, General Tributària, i el Reglament General de les Actuacions i els
Procediments de Gestió i Inspecció Tributària aprovat pel Reial Decret 1065/2007.
10. L’aprofitament especial constituït en el sòl, volada i subsòl de terrenys d’ús públic municipal no
descrits anteriorment estarà subjecte a la preceptiva autorització o concessió administrativa, on
s’establirà el cànon corresponent.
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VI. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6
Les quotes tributàries es determinaran per l’aplicació de les tarifes següents i considerant els
intervals següents (longitud i temps):
Tarifa/Euros
1. Conducció subterrània amplària inferior a 0,5 metres
(per metre lineal i any) ………………………………………………………………………
0,39
2. Conducció subterrània amplària superior a 0,5 metres
(per metre lineal i any) ……………………………...………………………………………
0,75
3. Arquetes, túnels, etc. (per metre quadrat i any) ………………………………....
24,15
4. Conducció aèria suspesa d’amplària en planta menor de 0,5 metres
(per metre lineal i any) ………………………………………………………………………
0,31
5. Conducció aèria suspesa d’amplària en planta major de 0,5 metres
(per metre lineal i any) ………………………………………………………………………
0,54
6. Permòdols per a sosteniment de cables (per unitat i any) ..………….……
1,35
7. Canalitzacions:
7.1. Canalitzacions subterrànies conducció (inclou recobriments)
2
Fins a 50 mm de secció (per metre lineal i any) ..............................
0,50
7.2. Canalitzacions subterrànies conducció (inclou recobriments)
2
De 51 a 1.000 mm de secció (M) (per metre lineal i any)
T = 10 + (0,01 x M)
7.3. Canalitzacions subterrànies conducció (inclou recobriments)
2
Més de 1.000 mm de secció (M) (per metre lineal i any) .................
77,13
8. Trapes, cambres, etc. (altres instal·lacions distintes)
(per metre quadrat i any) ……………………………………………………………….…..…
24,15
9. Pals per unitat i any:
- Diàmetre menor de 50 centímetres …………………………………......................
26,78
- Diàmetre menor de 10 i major de 50 centímetres …………………………..…
18,74
- Diàmetre major de 10 centímetres ………………………………………………..……
11,20
10. Aparells o màquines automàtiques (per metre quadrat i any):
- Cabines i Xerocop ………………………………………………………………………………. 187,40
- Altres expenedors ……………………………………………………………………..………...
87,20
11. Grues torre en edificis en construcció, per metre quadrat i trimestre ….
3,50
Les tarifes corresponents a este epígraf 11 s’aplicaran ajustant-se al següent:
11.1. 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 360º sobre l’eix de la ploma
de la grua, prenent a este efecte com a radi el seu braç de major longitud.
11.2. 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.
11.3. Els interessats estaran 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 plànol a escala de la situació de la
grua en relació amb les vies i terrenys d’ús i domini públic limítrofs, en el qual es
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determinarà la superfície ocupada en estes per la volada de l’aparell. En el plànol en qüestió,
o en document a part, hauran d’indicar, a més, les dades següents:
a) Emplaçament exacte del lloc que ocupa la base de la grua dins del solar.
b) Projecció horitzontal de la volada de la seua ploma sobre les vies i espais públics limítrofs
i la superfície en metres quadrats del segment o segments ocupats en cada una.
c) Mesura de la longitud de la ploma des del seu eix (radi de la circumferència de volada de
la grua).
d) Distància des de l’eix a cada una de les vies o espais públics amb límit al solar.
e) Ample dels carrers limítrofs.
f) Duració de l’aprofitament amb la grua del domini públic sol·licitat.

VII. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 7
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb rang
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindrà en vigor fins que se n’acorde la
modificació o derogació.
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