
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. REGULADORA DE LA TAXA PER 
OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA. 
 
Article 1r. Concepte. 
Conforme a l’autoritzat per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i d'acord amb el que preveuen els articles 15 al 20 del RDL 
2/2004 de 5 març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments 
especials del subsòl, sòl i vol de la via pública especificat en les tarifes contingudes en 
l'apartat 3 de l'article 3r següent, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament. 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de 
l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 
 
Article 3r. Quantia. 
1 .- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l'apartat següent. 
2 .- No obstant això, per a les empreses explotadores de serveis de subministraments 
que afectin la generalitat o a una part important del veïnat, la quantia de la taxa regulada 
en aquesta Ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'1,5% dels 
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en aquest terme 
municipal aquestes Empreses. A aquests efectes, s'entendrà per ingressos bruts el que 
sobre això estableix el Reial Decret que desenvolupa aquest concepte. 
- La quantia d'aquesta taxa que pogués correspondre a “Telefónica de España, SA”, està 
englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual d'acord amb la norma 
que desenvolupa aquest concepte. 
3 .- Les Tarifes de la taxa seran les següents: 
a) Qualsevol tipus de cable o canonada col·locat a la via pública o terreny d'ús públic 
(aeri, sòl o subsòl) per metre lineal a l'any, ........................................................... 0,216€. 
b) Femelles d'orelles, transformadors i altres caixes d'amarratge, distribució o registre, 
per metre quadrat a l'any .......................................................................................... 5,38€. 
c) - Per cada pal en via o terreny públic a l'any ....................................................... 3,77€. 
d) L'Ajuntament podrà concedir una bonificació fins a un 50%, respecte a les quotes 
d'aquest epígraf, quan els pals instal·lats per particulars amb altres fins siguin al mateix 
temps utilitzats per algun servei municipal. 
e) Per col·locació o ús de para-sols a les vies públiques. Per metre quadrat d’estès o 
fracció al mes ........................................................................................................... 0,54€. 
f) .- Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol producte o 
servei, al mes ........................................................................................................... 6,46€. 
g) Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma ocupi en el seu recorregut 
el vol de la via pública, al mes ................................................................................. 6,46€. 
-L’abonament d'aquesta la taxa dels sis epígrafs anteriors no eximeix de l'obligació 
d'obtenir l'autorització municipal d'instal·lació. 



Article 4t. Normes de gestió. 
1 .- Les quantitats exigibles d'acord amb 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 regulats en 
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència i realitzar 
el dipòsit previ a què es refereix l'article següent. 
3 .- Una vegada autoritzada l'ocupació, si no es va determinar amb exactitud la durada 
de l'aprofitament, s'entendrà prorrogada fins que es presenti la declaració de baixa pels 
interessats. 
4 .- 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 
determinarà l'obligació de continuar abonant el preu públic. 
 
Article 5è. Obligació de pagament. 
1 .- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix: 
a) De concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la 
corresponent llicència. 
b) Si es tracta de concessions d'aprofitament ja autoritzades i prorrogades, el dia primer 
de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa. 
2 .- El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) De concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la Dipositaria Municipal 
o on establís l'Excm. Ajuntament però sempre abans de retirar la corresponent llicència. 
b) Si es tracta de concessions d'aprofitament ja autoritzades i prorrogats, una vegada 
inclosos en els padrons o matrícules d'aquest preu públic, per semestres naturals en les 
oficines de la Recaptació Municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins al 
dia 15 del segon mes. 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al 
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30 
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per 
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves 
modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, a 4 de gener de 2012. 
 
 

El Batle,     El Secretari, 
 
 
 
 
  Sgt. Juan Albertí Sastre.  Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 


