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AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR (LLEIDA)  

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT DEL SÒL, SUBSÒL I VOL 
SOBRE EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
D’acord amb l’establert a l’article 208 nº 19 del text refús de les disposicions 
legals de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, 
en relació amb el nº 5 del mateix article i de conformitat amb el previst a l’article 
20 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals; 
modificada per la Llei 25/1998 de 13 de juliol; aquest Ajuntament ve a establir 
la Taxa per l’utilització privativa o l’aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de 
tot el domini públic municipal amb les excepcions que es contenen més 
endavant i conforme a les tarifes que s’inclouen en la present ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
Venen obligats al pagament de la taxa que regula la present ordenança les 
persones físiques o jurídiques i totes altres entitats que portin a terme 
l’utilització privativa o es beneficïin de qualsevol aprofitament especial del 
domini públic local, o que vinguin disfrutant de dits beneficis i que afecten en 
qualsevol forma al sòl, subsòl i vol del domini públic municipal. 
 
Article 3. Domini públic. 
 
Als efectes de la present ordenança s’entén per domini públic municipal tots els 
béns d’ús, domini o servei públic i els comunals o que perteneixen al comú de 
veïns, exceptuant-se per això els anomenats bens patrimonials. 
 
 A tal fi les persones físiques o jurídiques contribuents per aquesta 
ordenança vindran obligades a presentar a l’Ajuntament durant el primer mes 
de l’any relació comprensiva i especificativa de totes les seves instal·lacions i 
elements afectes a aquesta ordenança. 
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Article 4. Excepcions: Vies públiques. 
 
Queden exceptuats en el seu cas de les tarifes d’aquesta ordenança i per la 
qual cosa fora de l’aplicació de les mateixes les utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials del subsòl, sòl i vol de la via pública que siguin objecte 
d’altra ordenança, així com, l’utilització privativa o aprofitament especial del 
subsòl, sòl i vol de les empreses explotadores de serveis i subministraments 
pel que fa referència a les vies públiques. 
 
 Les taxes regulades en aquesta ordenança són compatibles amb 
l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions i amb altres taxes que 
tingui establertes, o pugui establir l’Ajuntament, per prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local. 
 
Article 5. Qüota tributària. 
 
La quantia de les taxes regulades en la present ordenança estarà continguda 
en les tarifes que figuren en l’annex. 
 
 L’import de les taxes previstes por l’utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local es fixarà prenent com a referència el valor que 
tindria en el mercat l’utilitat derivada de dita utilització o aprofitament, si els 
béns afectats no fossin de domini públic. 
 
Article 6. Subjectes passius.  
 
 1.- Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les 
persones físiques i jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 33 
de la Llei General Tributària: 
 

a) Que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic 
local en benefici particular, conforme a algun dels supòsits previstos 
en l’article 20.3 d’aquesta Llei. 

 
b) Que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pels serveis o 
activitats locals que presten o realitzen les Entitats Locals, conforme 
a algun dels supòsits previstos en l’article 20.4 d’aquesta Llei. 

 
Article 7. Normes de gestió. 
 
 1.- Les quantitats exigibles amb referència a les tarifes es liquidaran per 
cada aprofitament sol·licitat o realitzat, o per l’utilització privativa del domini 
públic municipal i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els 
respectius epígrafs. 
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 2.- Les persones físiques o jurídiques i totes altres entitats interessades 
en la concessió d’aprofitaments o en l’utilització privativa regulats en aquesta 
ordenança hauran de sol·licitar previament l’oportuna llicència i realitzar el 
dipòsit previ a que es refereix l’article següent.- 
 
 3.- Una vegada autoritzada l’ocupació o establerta la mateixa, si no es 
va determinar amb exactitut la durada de l’aprofitament o de l’utilització 
privativa, s’entendrà prorrogada fins que es presenti la declaració de baixa pels 
subjectes passius. 
 
 4.- La presentació de la baixa sorgirà 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.- 
 
 5.- Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions 
representatives dels subjectes passius, o amb entitats que hagin de tributar per 
municipalitat de fets imposables, amb la finalitat de simplificar els procediments 
de declaració, liquidació o recaptació. 
 
 
Article 8. Obligació de pagament. 
 
 1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança 
neix: 
 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments  o utilitzacions 
privatives de domini públic municipal, al moment de sol·licitar la 
corresponent llicència. 

b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments o utilitzacions privatives   
ja  autoritzades i prorrogades, el primer dia de cadascun dels 
períodes naturals  de   temps assenyalats a la tarifa.- 

 
2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 

 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments o utilitzacions 

privatives noves, mitjançant ingrès directe a la Depositària Municipal u 
on determini l’Ajuntament i sempre abans de retirar la corresponent 
llicència. 

 
Aquest ingrés tindra el caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb 
l’establert a l’article 26 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, quedant 
elevat a definitiu al concedir-se la llicència corresponent. 
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b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments o utilitzacions privatives ja 
autoritzades o prorrogades, una vegada inclosos en els padrons o 
matrícules d’aquesta taxa, per semestres naturals a les oficines de 
Recaptació Municipal des del dia 16 del primer mes del semestre fins 
al dia 15 del segon mes; no obstant l’Ajuntament pot disposar l’ingrés 
anual d’una sola i única vegada amb les notificacions prèvies als 
contribuents de les taxes. 

 
Article 9. Règim d’ingrés de les taxes. 
 
 1.- La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació. 
 
 2.- Quan s’hagin subscrit convenis amb representants dels interessats, 
segons el previst en aquesta ordenança, les declaracions d’inici de 
l’aprofitament especial, o de les variacions dels elements tributaris, així com 
l’ingrés de la taxa es realitzaran segons conveni. 
 
 3.- En supòsits diferents del previst en l’apartat 2, les quantitats exigibles 
de referència a les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 
realitzat i seran irreduibles pels períodes de temps assenyalats en els 
respectius epígrafs. 
 
 4.- En supòsits de concessions de nous aprofitaments, l’obligació de 
pagament neix al moment de sol·licitar la corresponent llicència. A aquests 
efectes, juntament amb la sol·licitut d’autorització per disfrutar de l’aprofitament 
especial, es presentarà degudament cumplimentat l’impost d’autoliquidació de 
la taxa. 
 
 Alternativament, poden presentar-se a la Secretaria els elements de la 
declaració a l’objecte de què el funcionari municipal competent presti 
l’assistència necessària per a determinar el deute. En aquest supòsit, 
s’expedirà un abonaré a l’interessat a l’objecte de què pugui satisfer la quota 
en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament 
indicats en el propi abonaré. 
 
 5.- En supòsits d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament 
de la taxa s’efectuarà el primer trimestre de cada any. Amb la fi de facilitar el 
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document 
apte per permetre el pagament en una entitat bancària col·laboradora. 
 
 No obstant, la no recepció del document de pagament citat no invalida 
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament. 
 
 6.- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la 
taxa, en qualsevol cas s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última 
quinzena del període de pagament voluntari. 
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Article 10. Notificacions de les taxes. 
 
 1.- La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars 
es realitzarà a l’interessat, al moment en què es presenta l’autoliquidació, amb 
caràcter previ a la prestació del servei. 
 
 No obstant el previst en l’apartat anterior, si una vegada verificada 
l’autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
 2.- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que 
tenen caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l’alta al registre 
de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pel 
període que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Article 11. Infraccions. 
 
 Les infraccions d’aquesta ordenança i defraudacions que es cometin 
seran sancionades amb referència a les disposicions vigents en la matèria. 
 
 Constitueixen casos especials d’infracció, qualificats de defraudació: 
 

a) La realització d’algun aprofitament dels regulats per aquesta 
ordenança, sense la necessària llicència municipal. 

 
b) L’ocupació del domini públic municipal excedint els límits fixats en 

la llicència.- 
 
La imposició de sancions no impediria, en cap cas la liquidació i 

cobrament de les quotes devengades no prescrites.- 
 
Disposició final. 
 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al 

Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de 
gener de 1999, permaneixent en vigor fins la seva modificació o derogació 
expresa. 

 
Aprobada inicialment per l’Ajuntament de Prats i Sansor en Ple, en 

sessió ordinària de 13 d'octubre de 1998. Elevada a definitiva al no haber-se 
presentat reclamacions. 
 
 
MODIFICACIONS 
 
- Aprovació definitiva BOP  núm.. 149 del 13.12.2001 
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ANNEX DE TARIFES 

 

TAXA PER L’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT DEL  SÒL, 

SUBSÒL I VOL SOBRE EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL .  

 

* per cada torre metàl·lica de línia d’alta tensió .....................  15,03€/un./any 

* per cada pal de ferro .............................................................  6,01€ /un./any 

* per cada pal de fusta .............................................................      3,01€/un./any 

* per cada ml. de cable subterrani o aeri ................................   0,060101€/ml./any 

* per cadacaixa de registre o similar ......................................   1,5€/un./any 

* per cada ml. de canonada o canal subterrani  ....................       0,060101€/ml./any 

* per cada transformador ........................................................     3,01€/un./any 

* per cada dipòsit ..............................................................       18,03€/un./any 

* per cada antena de telefonia mòbil, repetidor o similar ........   1502,53€/un.,/any 

* per cada báscula de peatge......................................................     6,01€/un./any 
* per cada palomilla.................................................................        1,5€/un./any 
 

 


