ORDENANÇA FISCAL

Ordenança Fiscal núm. 14
TAXA PER ESTESES, CANONADES, I GALERIES PER LES CONDUCCIONS ENERGIA
ELÈCTRICA, AIGUA, GAS O QUALSEVOL ALTRE FLUID.
Article 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 1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de a Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'autorització d'esteses, canonades i galeries per
les conduccions d'energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'art. 58 de l'esmentada Llei
39/1988, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol de modificació de les taxes locals.
Article 2n.Fet imposable.
L'objecte d'aquesta exacció estarà constituït per l'activitat administrativa i tècnica que tendeix a
verificar i autoritzar l'ocupació del sòl, subsol o vol d'ús públic amb:
a)Riells, pals, cables, suports;
b) caixes d'amarrament, de distribució o de registre;
c) Aparells per a la venda automàtica i altres anàlegs.
Article 3r.Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzin o aprofitin el domini públic local en benefici
particular per les ocupacions a que fa referència l'article anterior.
Article 4t.Meritació.
La taxa es merita des del moment en que sigui autoritzada a l'ocupació del domini públic, la
persona natural o jurídica interessada o des de la data en que s’iniciï l'ocupació.
Article 5è.Quota tributària.
La quota tributària es determinarà de conformitat a les següents bases:
Per ocupació del vol: el valor de la superfície de la via pública sobre la qual es projectin els
elements constitutius de l'aprofitament.
Per ocupació del sòl: el valor de la superfície del terreny ocupat per l'aprofitament i les seves
instal·lacions accessòries.
Per ocupació del subsol: el valor de la superfície del terreny alçat sobre l'aprofitament i les seves
instal·lacions accessòries. En els aprofitaments que consisteixin en la instal·lació d'elements aïllats
quan la superfície ocupada alçada o projectada per cada element no excedeixi de metres quadrats,
el nombre d'elements instal·lats o col·locats.
En l'ocupació del subsol o vol per cables: els metres lineals per cada un.
Article 5è.Tarifa.
La quantia de la taxa es regularà d'acord amb el següent:
1'50% sobre la facturació per any.
Article 6è.Normes de gestió.
Anualment es formarà un padró en el que hi figuraran els contribuents i les quotes respectives,
per aplicació de la present Ordenança, el qual s'exposarà al públic durant el termini de 30 dies a
efectes de reclamacions, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, i per edictes.
Finalitzat el termini d'exposició al públic l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades
i aprovarà definitivament el Padró.
Les altes que es produeixin dins de l'exercici assortiran efectes des de la data en que neixi
l'obligació de contribuir.
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L'Ajuntament procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació tributària i amb expressió
de:
a) Els elements essencials de la liquidació;
b) Els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits amb indicació de terminis i organismes els
quals hauran de ser interposats;
c) Lloc, termini i forma en la que haurà de ser satisfet el deute tributari.
Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari i llur pròrroga es faran efectives
per via de constrenyiment, d'acord amb el vigent Reglament General de Recaptació.
Quan es tracti d'aprofitaments especials en favor d'empreses explotadores de serveis, que afectin
a la generalitat, o a una part important del veïnat, es podrà concertar amb les anomenades
empreses la quantitat a satisfer, prenent per base el valor mig dels aprofitaments que s'estableix
en l'1,50 per 100 dels ingressos bruts que les mateixes obtinguin dins del terme municipal.
Els subministres d'aigua, gas i electricitat pel servei públic, no seran tinguts en compte en el càlcul
de l'ingrés brut, base per a la fixació provisional del valor mig de l'aprofitament.
Article 12è.Sancions.
Les infraccions d'aquesta Ordenança i defraudacions que es cometin, seran sancionades d'acord
amb la Llei General Tributària.
Article 13è.Exempcions.
Estaran exempts d'aquesta taxa, en els termes de l'art. 202 del R.D.L. 781/1986, l'Estat, la
Comunitat Autònoma, la Província a la qual pertany el municipi, la Mancomunitat, Àrea
Metropolitana o alguna altra entitat que agrupi diversos municipis, i els consorcis en els quals
figuri aquest municipi.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província
i començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener de 1999. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 1
d'octubre de 1998.
Vist-i-plau
L'ALCALDE

Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig
Telèfon 973 320 408
Fax 973 321 087
http://www.bellpuig.cat

EL SECRETARI

ORDEFI 14 CANONADES - 2

