Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA
ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS

Article 1. Fonament, naturalesa i àmbit d’aplicació
1. A l’empara d’allò previst als articles 57, 20 i 24.1 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (en endavant, TRLRHL), es regula la taxa, de recepció obligatòria, per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs,
que es regeix per aquesta ordenança fiscal.
2. L’aplicació d’aquesta ordenança es refereix al règim general, que es correspon amb la taxa que s’ha de
satisfer establerta a l’article 24.1 a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, en les quals no concorrin les circumstàncies de ser
empreses subministradores de serveis d’interès general que afectin a la generalitat o una part important del
veïnat i que ocupin el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, que es regeixen per l’article 24.1. c).
Article 2. Fet imposable
1.Constitueix el fet imposable de la taxa, d’acord amb l’article 20 del TRLRHL, la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local en el seu sòl, subsòl i vol amb:
a) Instal·lacions de transport d’energia amb tots els seus elements indispensables que, a efectes només
enunciatius, es defineixen com a caixes d’amarratge, torres metàl·liques, transformadors, instal·lacions o línies
pròpies de transport o distribució d’energia elèctrica, gas, aigua o altres subministraments energètics,
instal·lacions de bombeig i altres elements anàlegs que tinguin a veure amb l’energia i que constitueixin
aprofitaments o utilitzacions del domini públic local no recollits en aquest apartat.
b) Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.
2. L’aprofitament especial del domini públic local es produeix sempre que s’hagi d’utilitzar alguna de les
instal·lacions esmentades que materialment ocupen el domini públic en general.
3. Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per domini públic local tots els béns d’ús, domini o servei públic
que es trobin al terme municipal així com els béns comunals o pertanyents al comú dels veïns, amb excepció,
doncs, dels patrimonials.
Article 3. Subjectes passius
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 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local.
2. En particular, són subjectes passius d’aquesta taxa –amb les categories i classes que es diran més
endavant– les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària, que tinguin la condició d’empreses o explotadores dels sectors d’aigua, gas, electricitat i
hidrocarburs, sempre que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici
particular, conforme a algun dels supòsits previstos en els articles 20 i següents del TRLRHL, com ara les
empreses que produeixen, transporten, distribueixen, subministren i/o comercialitzen energia elèctrica,
hidrocarburs (gasoductes, oleoductes i similars) i aigua, i els seus elements annexos i necessaris per prestar el
servei al municipi o en qualsevol altre lloc però que utilitzin o aprofitin el domini públic municipal, tot afectant
amb les seves instal·lacions el domini públic local.
Article 4. Bases, tipus i quotes tributàries
Constitueix la quota tributària la continguda en les tarifes que figuren en l’annex, d’acord amb el que preveu
l’article 24.1.a) del TRLRHL, per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
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L’import de les taxes previstes per aquesta utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local,
es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de la utilització o
aprofitament si els béns afectats no fossin de domini públic.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb l’article 24.1 a) del TRLRHL, atenent la naturalesa específica de la
utilització privativa o de l’aprofitament especial, es generarà la quota tributària corresponent per a elements
com ara torres, suports, pals, canonades, línies, conductors, repetidors, etc., que s’assenten i travessen béns
d’ús, domini o servei públic i béns comunals i que, en conseqüència, no tenint els subjectes passius la
propietat sobre els terrenys afectats, minven, no obstant, el seu aprofitament comú o públic i obtenen sobre
aquests béns una utilització privativa o un aprofitament especial per a la seva pròpia activitat empresarial.
La quota tributària es troba a partir de calcular, primer, la base imposable que ve donada pel valor total de
l’ocupació, sòl i instal·lacions, depenent del tipus d’instal·lació, destí i classe que reflecteix l’estudi, a la qual
s’ha d’aplicar el tipus impositiu que recull el mateix estudi en atenció a les prescripcions de les normes sobre
cessió de béns d’ús i domini públic, de forma que la quota no resulta d’un valor directe d’instal·lacions i
ocupacions, que és allò que constitueix la base imposable, sinó del resultat d’aplicar a aquesta el tipus
impositiu.
Article 5. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o
aprofitament especial del domini públic local, casos en què s’ha d’aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les
regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, s’ha de liquidar la quota corresponent als trimestres que resten
per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, s’ha de liquidar la quota corresponent als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments o utilitzacions privatives del domini
públic local, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial o la utilització del domini públic local a què es refereix l’article
1 d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, o bé no s’ha obtingut, des del moment en què s’ha
iniciat l’esmentat aprofitament o utilització privativa del domini públic local.
3. Quan els aprofitaments especials o utilitzacions privatives del domini públic local es prolonguen durant
diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà
l’any natural.
4.Transitòriament aquesta ordenança i per aquest any el període impositiu començarà el 31 d’agost de 2017 i
els preus es dividiran per 12 mensualitats i es multiplicaran per 5.
Article 6. Normes de gestió
1. La taxa s’exigirà normalment en règim d’autoliquidació. També s’exigirà mitjançant liquidació i notificació de
les quotes al subjecte passiu quan no existeixi autoliquidació o no es presenti declaració pel subjecte
passiu pel que fa als elements i altres per calcular les quotes tributàries.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes s’han de liquidar per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i
per cada utilització privativa de la següent manera:
a) En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, juntament amb la sol·licitud d’autorització per gaudir
de l’aprofitament especial, s’ha de presentar degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa i,
en cas contrari, s’ha d’aplicar l’apartat següent.
Alternativament, poden presentar-se a l’Ajuntament els elements de la declaració a l’objecte que el personal
municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute. En aquest supòsit, s’expedirà un
“abonaré” a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini que
procedeixi, en els llocs de pagament indicats en el mateix pagaré.
b) En supòsits d’aprofitaments o utilitzacions ja existents o autoritzats, el pagament de la taxa s’ha d’efectuar
en el primer trimestre de cada any. Per tal de facilitar el pagament, o en cas que el subjecte passiu no aporti
dades, l’Ajuntament durà a terme la pertinent liquidació i podrà remetre al domicili del subjecte passiu, un
document liquidatori apte per permetre el pagament a una entitat bancària col·laboradora o en la caixa
municipal.
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No obstant això, la seva no-recepció no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per
l’Ajuntament.
3. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà
l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
4. Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de quota
inferior a 6 euros, es pot acumular a la següent.
Article 7. Normes de gestió
1. Si una vegada verificada l’autoliquidació aquesta fos incorrecta, s’ha de practicar i notificar una liquidació
complementària.
2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials o utilització privativa continuats, objecte d’aquesta
ordenança, que té caràcter periòdic, s’ha de notificar personalment mitjançant liquidació, entenent des d’aquest
moment l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es podrà notificar personalment al
subjecte passiu, o col·lectivament.
3. Les persones físiques o jurídiques i altres entitats interessades en la concessió d’aprofitaments o en la
utilització privativa regulats en aquesta ordenança o titulars de concessions administratives o altres
autoritzacions legals, que no comptin amb llicència municipal, hauran de demanar-la i complir els tràmits legals
que siguin aplicables, sense que la seva manca els eximeixi del pagament de la taxa.
4. Un cop autoritzada l’ocupació sobre els béns a què es refereix aquesta ordenança, o efectuada l’ocupació,
si no es va determinar amb exactitud la durada de l’autorització que comporti l’aprofitament o la utilització
privativa, s’entendrà prorrogada a efectes d’aquesta ordenança fins que es presenti la declaració de baixa pels
subjectes passius.
5. La presentació de la baixa tindrà 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 determina l’obligació de continuar abonant la taxa.
6. En cas de devolució del rebut per l’entitat bancària on es troba domiciliat el pagament per causes imputables
a l’abonat, aniran a compte d’aquest la totalitat de les despeses que es produeixin amb motiu d’aquesta
devolució, inclosa la liquidació dels interessos de demora corresponents.
Article 8. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, s’aplicarà el règim previst al Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
Disposició addicional. Les referències d’aquesta ordenança fiscal a l’obtenció de llicència s’equiparen a la
presentació de comunicació prèvia o declaració responsable.
Disposició Final .Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 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 d’Agramunt en sessió celebrada el
dia 25 de maig de 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 152 de data 7 d’agost
de 2017.
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ANNEX - TAULA DE TARIFES IDENTIFICATIVES PER TIPUS
Constitueixen la quota tributària anual:
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