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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER OCUPACIÓ DEL
SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA
PÚBLICA I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
Article 1.
1. Conformement al que preveu l’article 57, amb relació a l’article 20.3 apartats
e), g), j), k), ambdós del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), l’Ajuntament de Calvià seguirà percebent la taxa
per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública i terrenys d’ús públic, que es regirà
per la present Ordenança.
2. Seran objecte d’aquesta taxa les ocupacions del subsòl, sòl o vol de la via
pública i béns d’ús públic municipal següent:
2.1. L’ocupació del subsòl i sòl amb:
a) Cables subterranis conductors d’energia elèctrica.
b) Capses de distribució i derivació d’electricitat.
c) Estacions transformadores subterrànies i casetes de maniobra.
d) Reixes de pisos, claraboies, respiradors, portes d’entrada, boques de
càrrega o elements anàlegs.
e) Canonades per a la conducció d’àrids, líquids i gasos.
f) Cambres i corredors subterranis per a usos industrials o particulars.
g) Caixers automàtics d'establiments de crèdit, instal·lats a la façana o
ocupant les voravies o les vies públiques
2.2. L’ocupació del subsòl i vol amb:
a) Pals i torres metàl·liques per a sosteniment de cables conductors
d’energia elèctrica.
b) Riells, cables, aïlladors, capses d’amarratge, de distribució o de
registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres anàlegs
que s’estableixin sobre la via pública o hi volin.
3. Les tarifes d’aquesta taxa són independents de les que correspongui satisfer
pel concepte de la taxa sobre llicències urbanístiques, el pagament de la qual serà previ.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR I SUBJECTE PASSIU
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Article 2.
a) Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o
aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública, en els termes establerts a
l’article 3 d’aquesta Ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar.
b) 1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, que
a aquests efectes s’entén coincident amb la concessió de la llicència, si aquesta fos
sol·licitada.
2. Sense perjudici d’allò previst al punt anterior, serà necessari dipositar l’import
de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització.
3. Quan s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar
llicència, la meritació té lloc en el moment de l’inici de dit aprofitament.
c) Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, a més de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, a favor de la qual s’atorguin les llicències per a l’aprofitament especial, o qui
se’n beneficiï sense haver sol·licitat la llicència
d) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones o entitats a que es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
e) Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a que es refereix l'article
43 de la Llei general tributària, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'esmentat
article.
TARIFES
Article 3.
Les tarifes a aplicar seran les següents:
Import
1. Per cada metre linial de cable subterrani
conductor d’energia elèctric d’alta o baixa
tensió, a l’any................................................0,02
2. Caixes de distribució i derivació d’electricitat,
d’alta o baixa tensió, cada una, a l’any.........0,10
3. Estacions transformadores subterrànies i casetes
de maniobra, que ocupen fins a 18 m2, per
unitat i any....................................................3,01
En els transformables i casetes de major
dimensió es calcularà la tarifa en proporció a
la superfície ocupada amb relació a
l’anteriorment exposada.
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4. Claraboies, tremuges de voravia, etc, per m2 o
fracció, a l’any..............................................0,18
5. Canonada per a la conducció d’àrids, líquids o
gasos, per metre linial i any..........................0,03
6. Cambres i corredors subterranis per a usos
industrials o particulars, per m3, incloent les
gruixes de mur, solera i sostre, a l’any.........4,81
7. Pals de sosteniment de cables conductors
d’energia elèctrica, per unitat i any...............0,51
8. Torres metàl·liques per a sosteniment de cables
conductors, per unitat i any...........................1,02
9. Suports amb aïlladors adossats a edificacions
que volin sobre la via pública, per unitat i any
......................................................................0,01
10. Mènsules o cavallets amb els seus suports i
aïlladors per unitat i any................................0,10
11. Quioscs i casetes transformadores i anàlegs,
amb superfície de fins a 18 m2, per unitat i any
......................................................................3,01
Als de superfície superior a 18 m2, es calcularà
la tarifa en proporció a la superfície ocupada, en
relació amb l’anteriorment exposada.
12. Cables conductors aeris d’alta o baixa tensió,
per metre lineal i any ...................................0,04
13. Riell per metre lineal i any..........................0,18
14. Bàscules i altres aparells per a la venda
automàtica llevat dels destinats a la venda de
benzina, la superfície d’aprofitament de la qual
s’establirà traçant a partir de la projecció en el
sòl de l’aparell una línia o perímetre paral·lel,
situada a 1 metre de distància, per m2 fracció, a
l’any..............................................................0,21
15. Aparells destinats a la venda de benzina, la
superfície d’aprofitament de la qual s’establirà
traçant a partir de la projecció en el sòl de
l’aparell una línia o perímetre paral·lela, situada
a 1 metre de distància, per m2 o fracció a l’any
......................................................................0,21
16. Per cada caixer automàtic d'establiments de
crèdit, instal·lats a la façana o ocupant les
voravies o vies públiques, a l'any...................600
BENEFICIS FISCALS
Article 4.
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1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al
pagament de la taxa quan sol·liciten llicència pels aprofitaments especials necessaris per
als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a d’altres usos que
immediatament interessin la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
2. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5.
1. La quantia de la taxa reguladora en aquesta Ordenança serà la fixada a les
tarifes contingudes de l’apartat 3 següent.
2. No obstant això, i de conformitat amb el disposat a l'article 24.1.c) del RDL
2/2004, per a les empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin
d'interès general o afectin la generalitat o una part important dels veïns, que siguin
titulars de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, mitjançant la
qual es produeix l'aprofitament especial del domini públic local, la base imposable de la
Taxa estarà constituïda per la xifra d'ingressos bruts procedents de la facturació que
obtenguin anualment en el Terme Municipal les Empreses o Entitats citades.
3. La quantia de la Taxa en el supòsit anterior consistirà, en tot cas i sense
excepció alguna, en la resultant de l'aplicació de l'1,5 per 100 a la base imposable.
4. Quan per l'aprofitament especial al fet que es refereix l'apartat 2 anterior, el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la Taxa es minorarà en
les quantitats que hagi d'abonar al titular de la xarxa per l'ús de la mateixa.
5. A aquest efecte, s'inclouran entre les empreses explotadores dels esmentats
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores d'aquests. No s'inclouran en
aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de telefonia mòbil.
6. Aquest règim especial de quantificació s'aplicarà a les empreses a que es
refereix aquest apartat, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les
quals s'efectuen els subministraments com si, no essent titulars de les esmentades
xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió a aquestes.
7.1 A efectes del que disposa aquest apartat, s'entendrà per ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat
obtinguts per aquesta com a contraprestació pels serveis prestats en aques terme
municipal en desenvolupament de l'activitat ordinària; només s'exclouran els ingressos
originats per fets o activitats extraordinàries.
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7.2. A títol enunciatiu, tenen la consideració d'ingressos bruts les facturacions
pels conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d'interès general, propis de l'activitat de
l'empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors, necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d'interès general propi de l'objecte de l'empresa, incloent els
enllaços a la xarxa, engegada, conservació, modificació, connexió, desconnexió i
substitució dels comptadors o instal.lacions propietat de l'Empresa.
c) Lloguers, cànons o drets d'interconnexió percebuts d'altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa en l'entitat que té la condició de
subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l'ús dels contadors o
altres mitjans utilitzats en la prestació del subministrament o servei.
8.1. No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos
indirectes que gravin els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per
compte de tercers que no constitueixen un ingrés propi de l'entitat a què s'apliqui aquest
règim especial de quantificació de la taxa. Així mateix, no s'inclouran entre els
ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis
de subministrament que s’hagin d’inscriure a la secció 1a o 2a del registre administratiu
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica del Ministeri d'Economia, com a
matèria primera necessària per a la generació d'energia susceptible de tributació per
aquest règim especial.
8.2. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
a) Les subvencions d'explotació o de capital que les Empreses puguin
rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, tret que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que s'han d'incloure en els
ingressos bruts definits en l'apartat 7.
c) Els ingressos financers, com a interessos, dividends i qualsevols uns
altres de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l'empresa per al seu immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part
del seu patrimoni.
9. Les empreses que utilitzin xarxes alienes per efectuar els subministraments
deduiran dels seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres
empreses en concepte d'accés o interconnexió a les seves xarxes. Les empreses titulars
d’aquestes xarxes hauran de computar les quantitats percebudes per aquest concepte
entre els seus ingressos bruts de facturació.
10. L'import derivat de l'aplicació d'aquest règim especial no podrà ser repercutit
als usuaris dels serveis de subministrament a què es refereix aquest apartat.
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11. Les taxes regulades en aquest apartat són compatibles amb altres taxes que
puguin establir-se per la prestació de serveis o per la realització d'activitats de
competència local, de les quals les empreses a què es refereix aquest apartat hauran de
ser subjectes passius, d’acord amb l'article 23.1.b) del RDL 2/2004. Queda exclosa, per
al pagament d'aquesta taxa, l'exacció d'altres taxes derivades de la utilització privativa o
l'aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.
PERÍODE IMPOSITIU
Article 6.
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar manco
d’un any, el període impositiu coincidirà amb el determinat a la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a diversos
exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any natural, llevat dels
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el que preveuen els apartats següents.
3. Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el
segon semestre de l’exercici, s’abonarà la meitat de la quota anual.
4. Si se cessa l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici, serà procedent
la devolució de la meitat de la quota. Si el cessament té lloc en el segon semestre, no
procedirà la devolució de cap quantitat.
5. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o no
resulti possible per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de
l’import satisfet.
NORMES DE GESTIÓ
Article 7. Règim de declaració i ingrès
1. Respecte als serveis de subministrament regulats en l'article 5.2 d'aquesta
Ordenança, s'estableix el règim d'autoliquidació per a cada tipus de subministrament,
que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats
en el trimestre natural al què es refereix. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d'interès general, comporta l'obligació de fer constar aquesta
circumstància en l'autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de
finalització.
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2. El termini de presentació de les autoliquidacions trimestrals finalitzarà l'últim
dia del mes següent o l'immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà
una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal,
especificant la quantia dels ingressos percebuts per cadascun dels conceptes integrants
de la base imposable, segons detalla l'article 5è.7.2 d'aquesta ordenança. L'especificació
referida al concepte previst a la lletra c) del mencionat article, inclourà la identificació
de l'empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s'hagi facturat quantitats
en concepte de peatge.
La quantia total d'ingressos declarats pels submnistraments al fet que es refereix
l'apartat a) del mencionat article 5è.7.2 no podrà ser inferior a la suma dels consums
registrats en comptadors o altres instruments de mesura, instal.lats en el Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d'acreditar la quantitat
satisfeta als titulars de les xarxes amb la finalitat de justificar la minoració d'ingressos al
fet que es refereix l'article 5è.4 de la present ordenança. Aquesta acreditació
s'acompanyarà de la identificació de l'Empresa o Entitat propietària de la xarxa
utilitzada.
4. Les Empreses propietàries de les xarxes de serveis de subministraments,
presentaran al costat de la declaració trimestral, relació d'empreses comercialitzadores
que han accedit a aquestes xarxes en aquest Municipi i abonant peatges, lloguers i
interconnexions per aquest concepte; especificant el nom, nombre d'identificació fiscal,
períodes i quantitats facturades.
5. S'expedirà un document d'ingrés de l'autoliquidació, a l'efecte de que per
l'interessat es pugui satisfer la quota en els llocs i termini que s'indiquin.
Per raons d'economia administrativa, quan de la declaració trimestral dels
ingressos bruts resultés una liquidació de quota inferior a 12 euros, s'acumularà a la
següent.
6. La presentació de les autoliquidacions una vegada vençut el termini fixat en
l'apartat 2 del present article, donarà lloc a l'exigència dels recàrrecs per presentació
extemporània prevists en l'article 27 de la Llei 58/2003, General Tributària.
7. En els supòsits de Taxes per aprofitaments especials continuats de caràcter
periòdic, es notificarà col.lectivament la Taxa mitjançant l'exposició pública del Padró
en el BOIB i Tauler Municipal d'Anuncis, per termini d'un mes.
8. En el supòsit de concessions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament
neix en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. A aquest efecte, juntament
amb la sol·licitud s’acompanyarà declaració detallada de les instal·lacions a realitzar, a
més de la carta de pagament acreditativa de l’autoliquidació de la taxa.
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9. Telefónica, Sociedad Anónima Unipersonal presentarà les seves declaracions
ajustades al que preveu la vigent Llei 15/1987, de Règim Fiscal especial.
10. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari seran
efectives per via de constrenyiment, conformement al Reglament de recaptació.
PARTIDES FALLIDES
Article 8.
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no
s’hagin pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració del
qual es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu el vigent Reglament
de recaptació.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, i de les sancions que
corresponguin en cada cas, se sotmetrà al que disposen els articles 178 i següents de la
Llei general tributaria i a la resta de disposicions que la desenvolupen i complementen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, fou aprovada definitivament el 13 de desembre de
2011, i amb la seva publicació prèvia al BOIB en els termes prevists a l’art. 17.4 del
RDL 2/2004, entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2012 i continuarà la seva
vigència fins que no sigui derogada o modificada.
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