AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA
Pl. Ajuntament, 1 12598 Peníscola

Tel. (964) 480050 Fax (964) 489212 ayuntamiento@peniscola.org

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL
SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA (Número 16)

ARTICLE 1 - Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 20.3. i), g), k), de l’esmentat TRLHL,
l'Ajuntament de Peníscola acorda modificar la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local que es regirà per la present
Ordenança fiscal, en els següents supòsits:
1. . Ocupació del subsòl, sòl i vol de terrenys d'ús públic local.
2. . Ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de
construcció, enderrocs, tanques, puntals, bastides, grues i altres
instal·lacions anàlogues (art. 20.3.g).
3. . Esteses de canonades i galeries per a les conduccions d'energia
elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies,
cables, cadiretes, caixes d'ancoratge, de distribució o de registre,
transformadors, guies, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres
anàlegs que s'establisquen sobre vies públiques o altres terrenys de
domini públic local o volen sobre ells. (art. 20.3.k).
4. . Tall de carrers al trànsit per als quals s'exigisca la corresponent
llicència o autorització, s'haja obtingut o no.
Article 2 - Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament
especial del subsòl, sòl i vol de la via pública, amb algun dels elements a què
es fa referència en l'article 8 d'aquesta Ordenança, en fixar els epígrafs de les
corresponents tarifes.
Article 3 - Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35
de la Llei General Tributària, al favor de la qual s'atorguen les llicències per a
gaudir de l'aprofitament especial, o els qui se’n beneficien si es va procedir
sense l'oportuna autorització.

Article 4 – Responsables.
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En matèria de responsabilitat subsidiària o solidària s'haurà d’atendre al que
disposa la Llei General tributària.
Article 5 – Exempcions, bonificacions i reduccions
1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al
pagament de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
exploten directament i per tots els quals immediatament interessen a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6 – Import
La taxa es considera reportada i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie
l'aprofitament i anualment l'u de gener de cada any.
Article 7 – Bases de gravamen
1. En els aprofitaments especials i utilitzacions privatives per ocupació de béns
i terrenys d'ús públic, la superfície ocupada.
2. En les ocupacions de sòl, vol i subsòl de vies públiques municipals per
empreses exportadores de serveis de subministraments que afecten a la
generalitat o a una part important del veïnat, els ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguen anualment en aquest terme municipal.
Article 8- Quota tributària.
1 . La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les
tarifes següents:
Tarifa 1a.
Aprofitaments constituïts a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments que resulten d'interès general o afecten a la
generalitat o a una part important del veïnat, l'import d'aquelles consistirà, en tot
cas i sense cap excepció, en l’1,50 per 100 dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguen anualment en aquest terme municipal aquestes
empreses.
Tarifa 2a.
anàlegs.

Cadiretes, transformadors, cables, rails i canonades i altres

a) Cadiretes, transformadors, cables, rails i canonades i altres anàlegs, per
cada m2 o fracció a l'any 1,45 €
b) Transformadors col·locats en quioscs, per cada m2. o fracció a l'any, 7,25 €
c) Ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública o terrenys d'ús públic amb
cables. Per cada metre lineal o fracció, a l'any 0,75 €
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d) Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció d'aigua o
gas. Per cada metre lineal o fracció, a l'any 0,75 €
Tarifa 3a. Bàscules, aparells o màquines automàtiques.
a) Per cada bàscula, a l'any 360 €
b) Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada m2 o fracció, a
l'any 75 €
c) Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol
producte o servei, no especificats en altres apartats, a l'any 75 €
Tarifa 4a.

Aparells sortidors de gasolina i anàlegs.

a) Ocupació de la via pública o terrenys municipals amb aparells sortidors de
gasolina. Per cada m2., o fracció a l'any 360 €
b) Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsits de gasolina. Per cada
m3., o fracció a l'any 3,60 €
Tarifa 5a.

Instal·lacions comercials.

Ocupació de la via pública amb articles de regal, records, tendes, fruiteries i
altres productes d'establiments, per cada m2., o fracció pagaran a l'any :
Carrers de primera categoria: 65,15 €
Carrers de segona categoria: 43,45 €
A l'efecte d'aquesta ordenança es considerarà la classificació de carrers de la
següent forma:
Carrers de primera categoria: Av. Jose Antonio, Av. Primo de Rivera, C/
Porteta, Pl. Caudillo, C/ Farones, C/ Príncipe, C/ Atarazanas, Pl. Armas, C/
Santos Mártires, C/ Subida al Castillo, C/ Sol, C/ Castillo, C/ Olvido, C/ Mayor,
Av. Papa Luna, Av. Akra Leuke, C/ Ullal de l´Estany, C/ Prat, C/ Marcelino
Roca, C/ Mosen Laureano, C/ Bajada Mosen Laureano, Plaza J.B. Antonelli, C/
Calabuig, Pl. San Roque, Pl. Santa María, C/ D. Jaime Sanz, C/ Matilde Thinot i
C/ Solet.
Carrers de segona categoria: la resta de carrers del municipi.
Tarifa 6a. Ocupació de terrenys amb mercaderies, materials de construcció,
enderrocs, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions
anàlogues.
Per a aquesta tarifa, l'ocupació podrà ser de caràcter anual 43,45 € m2/any
Trimestral
19,00 € m2/trimestre
Mensual
11,00 € m2/mes
i setmanal
6,00 € m2/setmana
Tarifa 7a. Tall de carrers: Fins a 2 hores
Fins a 6 hores
Fins a 12 hores

20,00 €
40,00 €
75,00 €
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Tarifa 8a. Altres instal·lacions distintes de les incloses en les tarifes anteriors:
1. Subsòl: per cada m3., del subsòl realment ocupat, amidades les seues
dimensions amb espessors de murs de contenció, soleres i lloses, a l'any
3,6 €
2. Sòl: per cada m2., o fracció, a l'any 43,45 €
3. Vol: per cada m2., o fracció, a l'any 3,6 €

2. Respecte al vol, no es permetrà l'ocupació del vol pertanyent a edificis
públics, muralles, monuments o altres anàlegs de domini públic local.
Article 9 - Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles conformement a 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'aprofitament regulat
en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent
autorització, i acompanyar-hi un croquis d'emplaçament, i realitzar amb caràcter
anticipat l'ingrés de l'import de la taxa segons tarifes previstes en l'article
anterior.
3. Una vegada autoritzada l'ocupació, si no es va determinar amb exactitud la
durada de l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presente la
declaració de baixa pels interessats.
4. La presentació de la baixa assortirà 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 abonant la taxa.
5. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es
consideraran anuals.
6 . Les empreses a què es refereix la tarifa 1a de l'article 8, hauran de
presentar la declaració d'ingressos bruts de l'any corresponent a la facturació
pel subministrament, dins del primer trimestre següent a l'exercici al qual
corresponguen.
7. En el cas d'ocupació de via pública per tall de carrers, s'haurà de presentar
la sol·licitud almenys amb una antelació de 48 hores.
8. Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats i en el cas que hi haja diferències
entre el declarat i el comprovat, es giraran liquidacions complementàries. En
aquests casos la superfície no declarada tindrà un recàrrec addicional del 100
%.
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9. Quan no s'autoritzara la utilització privativa o aprofitament especial, o açò no
resultara possible per causes no imputables al subjecte passiu, serà procedent
la devolució de l'import satisfet, només en el cas que per aquests no s'haguera
ocupat indegudament sense llicència.
Article 10- Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a les infraccions i sancions en matèria tributària s'haurà
d’atendre al disposat en la Llei General Tributària i la seua normativa de
desenvolupament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal consta de 10 articles, regirà a partir de l’1 de gener
de 2008, una vegada aprovada definitivament, i es mantindrà vigent fins que es
modifique o derogue expressament.
Peníscola , 7 de novembre de 2007.El regidor d'Hisenda

Jesús Ayza Castell
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