Article 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per la producció d’energia
elèctrica en règim especial.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
producció, comercialització i subministrament calgui utilitzar una instal·lació o xarxa que
materialment ocupa el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o volada de les vies públiques
municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3. En particular, es comprendrà entre els serveis referits als apartats anteriors, la producció,
comercialització i subministrament d’energia produïda per instal·lacions proveïdes únicament per
recursos i fonts d’energia renovables no hidràulica, com solar, eòlica, geotèrmica i altres similars.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de la producció, comercialització,
distribució i subministrament de l’electricitat generada per les instal·lacions o xarxes de producció
d’energia elèctrica en règim especial.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents
instal·lacions de generació elèctrica i/o xarxes a través de les quals s’efectuïn la producció,
comercialització, distribució i subministraments com si, no sent titulars de dites instal·lacions i
xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
Article 4. SUCCESSORS I RESPONSABLES
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de
l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin
liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i
liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament
fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
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Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o volada de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses que explotin instal·lacions o xarxes de producció i
comercialització d’energia elèctrica en règim especial, regulada pel Reial Decret 2366/1994, de 9 de
desembre, sobre producció d’energia elèctrica per instal·lacions hidràuliques, de cogeneració i altres
abastides per recursos o fonts d’energia renovables i pel Decret 308/1996, de 2 de setembre, pel qual
s’estableix el procediment administratiu per a l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia
elèctrica en règim especial.
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ORDENANÇA NÚM. 15.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES QUE EXPLOTIN
INSTAL·LACIONS O XARXES DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN RÈGIM ESPECIAL

97

Núm. BOP 247 · Núm. edicte 10974 · Data 28-12-2021 · CVE BOP-2021_0_247_10974 · Pàg. 97-145 · https://ddgi.cat/bop

Article 5. BASE IMPOSABLE
1. El subjecte passiu titular de la instal·lació que ocupa el sòl, subsòl, cobertes d’edificis públics o
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment de la instal·lació en el terme municipal les
empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.
2. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com
a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de
l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:
a) Ingressos de la facturació de comercialització en xarxa de l’energia produïda a la instal·lació.
b) Lloguers, cànons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses que utilitzin la
instal·lació o xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
c) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
3. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven
els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu 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 vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es
trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la
generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
4. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits
en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa
anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.(caldrà justificar-ho)
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beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals
es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d‘una infracció tributària. La
seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les
obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
8.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.

Article 7. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE LA TAXA
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 necessari per a la prestació del servei,
casos en què el període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu.
2. La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu.
Article 8.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1. 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 que es
refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general,
comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre
corresponent, així com la data de finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a
cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per
cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta
ordenança. La especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article.
Inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’hagi
facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i
terminis de pagament que s’hi indiquin.
4. 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.
Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els
terminis establerts e aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció
i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. RÈGIM PROVISIONAL DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS.
1. No obstant el que s’estableix en aquesta Ordenança, les companyies subministradores o
prestadores dels serveis hauran de presentar declaració d’ingressos bruts sense determinació de
la quota, en els terminis establerts a l’article 8è.
2. Fins aleshores, l’Ajuntament practicarà liquidació provisional per a cada declaració que es
presenti. Aquesta liquidació es notificarà als interessats, i podrà ser satisfeta sense recàrrec en
els períodes de pagament voluntari previstos a l’article 62.2 de la Llei general tributària.
3. Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una
liquidació de quota inferior a 6 €, s’acumularà a la següent.
4. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció
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Article 6. TIPUS I QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 % a la base imposable definida a l’article 5 d’aquesta
Ordenança.
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e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
5. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en
l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència
local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PERCEPTES DE L’ORDENANÇA I DE LES
REFERÈNCIES QUE FA A LA NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE
NORMES POSTERIORS
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de
gener de 2022 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
ANNEX A L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC
TAXA PER OCUPACIÓ DE COBERTES D’EDIFICIS MUNICIPALS.
Per instal·lacions fotovoltaiques

0,52 €/m2 de la coberta de l’edifici/any
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Per l’ocupació de cobertes municipals serà necessari realitzar un procés de contractació (RDL 1/2011
TRLCSP) per la seva concessió administrativa.
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tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
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