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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ESTESOS,
CANONADES I GALERIES PER A LES CONDUCCIONS D’ENERGIA
ELÈCTRICA, AIGUA, GAS O QUALSEVOL ALTRE FLUID VAIG
INCLOUREDOS ELS PALS, PER A LÍNIES, CABLES, PALOMETES,
CAIXES D’AMARRAMENT, DE DISTRIBUCIÓ O DE REGISTRE,
TRANSFORMADORS, RIELLS, BÀSCULES, APARELLS PER A VENDA
AUTOMÀTICA I ALTRES D’ANÀLEGS QUE S’ESTABLISQUEN SOBRE
VIES PÚBLIQUES O ALTRES TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL O
VOLEN SOBRE ELS MATEIXOS.
Fonament legal i objecte
Article 1. Esta Entitat Local, d’acord amb el que disposa l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribuïx
l’article 15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de gener pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 20 del mateix, establix la Taxa per
Estesos, Canonades i Galeria per a les Conduccions d’Energia Elèctrica, Aigua, Gas o Qualsevol altre
Fluid inclosos els Pals per a Línies, Cables, Palometes, Caixes d’Amarrament, de Distribució o de
Registre, Transformadors, Riells, Bàscules, Aparells per a venda Automàtica i altres d’anàlegs que
s’establisquen sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volen sobre els mateixos,
l’exacció dels quals s’efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança i en l’Ordenança fiscal
general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

Fet imposable
Article 2. El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx el següent supòsit
d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: Estesos, Canonades i Galeria
per a les Conduccions d’Energia Elèctrica, Aigua, Gas o Qualsevol altre Fluid inclosos els Pals per a
Línies, Cables, Palometes, Caixes d’Amarrament, de Distribució o de Registre, Transformadors,
Riells, Bàscules, Aparells per a venda Automàtica i altres d’anàlegs que s’establisquen sobre vies
públiques o altres terrenys de domini públic local o volen sobre els mateixos, previst en el lletra k) de
l’apartat 3 de l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de gener pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Subjecte passiu
Article 3. Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats que es referix l’article 35 de la Llei General Tributària que disfruten,
utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, conforme al supòsit que
s’indica en l’article anterior.

Responsables
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques que es referixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques,
els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats en general, els
adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari i les persones o entitats que
contracten o subcontracten l’execució d’obres o la prestació de servicis, en els supòsits i amb
l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General.

Exempcions, reduccions i bonificacions
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Article 5. D’acord amb el que establix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de gener pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no podran reconéixer-se
altres beneficiaris fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats
de l’aplicació de Tractats Internacionals.

Quota tributària
Article 6. Es prendrà com a base de la present exacció:
1. En els aprofitaments que es caracteritzen per l’ocupació del terreny:
a) Per ocupació directa del sòl: el valor de la superfície del terreny ocupat per l’aprofitament
i les seues instal·lacions accessòries.
b) Per ocupació directa del vol: el valor de la superfície de la via pública sobre la qual es
projecten els elements constitutius de l’aprofitament.
c) Per ocupació del subsòl: el valor de la superfície del terreny alçat sobre l’aprofitament i
les seues instal·lacions accessòries.
2. En els aprofitaments que consistisquen en la instal·lació o col·locació d’elements aïllats, quan
la superfície ocupada, alçada o projectada per cada element no excedisca d’un metre quadrat:
el nombre d’elements instal·lats o col·locats.
3. En els aprofitaments constituïts per l’ocupació del vol o subsòl, per cables: els metres lineals
de cada u.
Article 7. L’import d’esta taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de la dita
utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossen de domini públic.
Article 8. L’expressa exacció municipal, es regularà amb la següent:
TARIFES
CONCEPTE

EUROS

Canonades, Galeries conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas, etc...........................0,50 €/ml
Pals per a línies..............................................................................................................3,75 €/unitat
Cables............................................................................................................................0,10 €/ml
Palometes......................................................................................................................0,10 €/unitat
Caixes d’amarrament, distribució o registre...............................................................269,25 €/ m²
Transformadors..............................................................................................................4,00 €/kwa
Riells..........................................................................................................................269,25 €/ m²
Bàscules.....................................................................................................................269,25 €/ m²
Aparells per a venda automàtica i altres d’anàlegs....................................................269,25 €/²
m’Article 9. Quan es tracte de la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques municipals, en favor d’empreses explotadores de servicis de
subministraments que afecten la generalitat o a una part important del veïnat, l’import de la taxa
consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en el 1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguen anualment en este terme municipal les referides empreses. Esta taxa serà
compatible amb altres que puguen establir-se per la prestació de servicis o la realització d’activitats de
competència local, de les que les mencionades empreses hagen de ser subjectes passius.

Devengo
Article 10.
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1. Esta taxa es devengará per primera vegada quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial
que origina la seua exacció. Posteriorment el devengo tindrà lloc el dia 1 de gener de cada
any.
2. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en
la utilització privativa o aprofitament especial, i en este cas les quotes es prorratejaran per
trimestres naturals.

Declaració i ingrés
Article 11.
1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, sent
irreductibles pel període autoritzat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar prèviament la
consegüent autorització per escrit a l’Ajuntament en el moment de la qual podrà exigir-se’ls
un depòsit o fiança afecta el resultat de l’autorització.
3. Comprovades les sol·licituds formulades, d’estimar-se conformes, es concediran les
autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a l’interessat a fi de que esmene les deficiències, i
es girarà la liquidació complementària que procedisca. Les autoritzacions es concediran una
vegada esmenades les diferències i realitzat l’ingrés complementari.
4. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no s’efectue l’ingrés i es concedisca
l’autorització.
5. Anualment es formarà un Padró en què figuraran els contribuents afectats i les quotes
respectives que es liquiden per aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposat al
públic per quinze dies a l’efecte de reclamacions previ anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i per difusió d’edictes en la forma acostumada en esta localitat.
6. Transcorregut el termini d’exposició al públic, l’Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions
presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per als documents
cobradors corresponents.
7. Les baixes hauran de cursar-se, al màxim tardar, l’últim dia laborable del respectiu període,
per a sorgir efectes a partir del següent. Els que incomplisquen tal obligació seguiran subjectes
al pagament de l’exacció.
8. Les altes que es produïsquen dins de l’exercici, produiran efectes des de la data en què nasca
l’obligació de contribuir, per l’Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la
liquidació corresponent a l’alta en el padró, amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d’impugnació que puguen ser exercits, amb indicació de terminis i organismes
en què hauran de ser interposats; i
c) Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfeta el deute tributari.
9. Si per causes no imputables a l’obligat al pagament de la Taxa, no té lloc la utilització
privativa o l’aprofitament especial procedirà la devolució de l’import que corresponga.
10. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de
constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
11. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut ferse efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà
l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament.
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Article 12. A més de quant s’assenyala en la present Ordenança, en cas de destrucció o

deteriorament del domini públic local, senyalització, enllumenat i altres béns municipals, el
beneficiari o els subsidiàriament responsables estaran obligats al reintegrament del cost total.

Infraccions i sancions
Article 13. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les
mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de la Llei
General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen.

Vigència
Article 14. La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999, fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.

A Chilches/Xilxes, a 26 de novembre de 1998. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Esta Ordenança, que consta de catorze articles, va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària, celebrada el dia 26 de novembre de 1998 i ha sigut objecte de
modificació per acords plenaris de dates 28 d’octubre de 1999, 26 de novembre de 2000, de data
25 d’octubre de 2001, de data 28 de novembre de 2002, de data 30 d’octubre de 2003, de data 28
d’octubre de 2004, acord plenari de 27 d’octubre de 2005, acord plenari de 26 d’octubre de 2006,
acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord plenari de 30 d’octubre de 2008, acord plenari de
29 d’octubre de 2009, acord plenari de 28 d’octubre de 2010, acord plenari de 27 d'octubre de
2011, acord plenari de 25 d'octubre de 2012 i acord plenari de 31 d'octubre de 2013. A
Chilches/Xilxes, a 31 d’octubre de 2013. EL SECRETARI,
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