ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
**********************************
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL,
SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA PER LES EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.

Art. 1r.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19
de la Llei 39/88, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i
per donar compliment a la Llei 25/98, de 13 de Juliol, de modificació del
Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les
Prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament estableix la
taxa per les ocupacions del sòl, subsòl i volada de la via pública, per
conversió de l'anterior preu públic, que es regirà per la present ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/88.

Art. 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o
l'aprofitament especial del domini públic local derivats de l'ocupació del
sòl, subsòl o volada de la via pública per les conduccions d'energia, aigua,
gas o qualsevol altre fuid.
Art. 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que
siguin explotadores de serveis de subministraments que afectin a la
generalitat o a una part important del municipi.
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Art. 4t.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1
i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de
la Llei General Tributària.

Art. 5è.- Exempcions i bonificacions.
No es contempla cap tipus d'exempció, reducció o bonificació en l'exacció
d'aquesta taxa.

Art. 6è.- Base imposable.
Constitueix la base imposable de la taxa el total d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment, a cada terme
municipal, les referides empreses de subministrament.

Art. 7è.- Tipus de gravamen i quota tributària.

La quota tributària que s'ha d'exigir serà el resultat d'aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen següent: 1,5 %.
1.- Per ocupació del sòl, subsòl i vol de les vies públiques municipals, a
favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin
la generalitat o una part del veïnat, s'exigirà un 1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtingui l'empresa anualment al terme
municipal ( article 45.2 de la Llei 39/88, de 28 de Desembre ).
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Art. 8è.- Període impositiu i acreditament.
1.- El període impositiu és l'any natural.
2.- L'acreditament es realitza i neix l'obligació de contribuir quan les
empreses explotadores del servei de subministrament iniciïn la prestació
dels seus serveis al terme municipal, que hom entendrà iniciat des del dia
en que el primer particular es doni d'alta en el servei corresponent. A partir
d'aquest moment, les taxes s'acreditaran el primer dia de cada any natural.
Art. 9è.- Règims de declaració i ingrés.
1.- Els subjectes passius formularan a la finalització de cada any natural
una declaració comprensiva dels ingressos bruts que hagin obtingut per la
facturació realitzada als seus clients del municipi.
2.- Sobre aquest quantitat, presentaran una autoliquidació de la taxa
corresponent, prèvia aplicació del tipus de gravamen indicat, que serà
ingressat a la tresoreria de l'Ajuntament de la manera que aquest determini.
En cas d'incompliment, l'Ajuntament requerirà de la companyia la
declaració de les dades corresponents als ingressos bruts i procedirà a
liquidar la taxa, notificant-la a l'empresa i recaptant-la de la forma prevista
a la Llei General Tributària i al Reglament General de Recaptació.
Disposició Final.
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 25 d'octubre de 2001, i entrarà en vigor el dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i serà aplicable a partir del
dia 1 de gener de 2002. La seva vigència es mantindrà fins que s'esdevingui
la seva modificació o la seva derogació expressa.
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