21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE LÍNIES,
CANONADES I GALERIES PER A LES CONDUCCIONS D’ENERGIA
ELÈCTRICA, AIGUA, GAS O QUALSEVOL ALTRE FLUID, INCLOSOS ELS
PALS PER A LÍNIES, CABLES, AÏLLADORS, CAIXES D’AMARRATGE, DE
DISTRIBUCIÓ O DE REGISTRE, TRANSFORMADORS, RAILS, BÀSCULES,
APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA I ALTRES ANÀLEGS QUE
S’ESTABLEIXIN SOBRE VIES PÚBLIQUES O ALTRES TERRENYS DE DOMINI
PÚBLIC LOCAL O VOLIN SOBRE AQUESTS.

ARTICLE 1.-CONCEPTE.
De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.A),
ambdós de la llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com
a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i
Locals, i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del
subsòl i volada de la via pública especificat a les Tarifes contingudes a l'apartat 3 de
l'article 4rt següent, el seguirà aplicant i es regirà per la present Ordenança.
ARTICLE 2.- 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 que es beneficiïn de
l'aprofitament, si es procedí sense l'oportuna autorització.
ARTICLE 3.- QUANTIA.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que fixin les Tarifes
contingudes a l'apartat 3 següent.
2. No obstant això anterior, per a les Empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin la generalitat o una part important del veïnatge, la quantia de
la taxa regulada en aquesta Ordenança consistirà, a tots els casos i sense cap excepció, en
l'1,5 per 100 del ingressos bruts que procedeixin de la facturació que obtinguin anualment
aquestes Empreses en aquest terme municipal.
La quantia d'aquesta taxa per a Telefònica de España SA, està englobada en la
compensació en metàl·lic de periodicitat anual a la qual es refereix l'apartat 1 de l'article 4rt
de la llei 15/1987, del 30 de juliol (Disposició Addicional vuitena de la llei 39/1988, del 28
de desembre).
3.Les Tarifes de la taxa seran les següents:

Tarifa primera: Cuixeres, transformadors, capses d'amarratge, distribució
i registre, cables, rails i canonades, i altres anàlegs:

1. Cuixeres per sostenir cables.Cada una, per semestre

4,57 €

2. Transformadors col.locats a quioscs. Per m2 o fracció, per
semestre
3. Capses d'amarrament, distribució i registre. Cada una per
semestre

58,00 €

4. Cables de treball col.locats a la via pública o a terrenys d'ús
públics. Per metre lineal o fracció, per semestre
5. Cables d'alimentació d'energia elèctrica, col·locats a la via
pública o a terrenys d'ús públic. Per metre lineal o fracicó al
semestre

14,51 €

6. Cables de conducció elèctrica,subterrànea o aèria. Per cada
metre lineal o fracció, per semestre
7. Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana. Per cada
metre lineal o fracció, per semestre

14,51 €

8. Ocupació telefònica subterrània. Per cada metre lineal o fracció
de canalització per semestre

14,51 €

9. Ocupació del subsòl, sòl o volada de la via pública o terrenys
d'ús públic amb cables no especificats a altres epígrafs. Per cada
metre lineal o fracció, per semestre
10. Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció
d'aigua o gas. Per cada metre lineal o fracció, per semestre

4,87 €

14,51 €

14,51 €

14,51 €

14,51 €

11. Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol tipus.
Quan l'amplària no excedeixi els 50 cm. Per cada metre lineal o
fracció, per semestre

14,51 €

NOTA: Quan excedeixi aquesta amplària es pagarà per cada 50
cm d'excés i per cada metre, per semestre

14,51 €

Tarifa segona: Pals.
1. Pals amb un diàmetre superior a 50 cms. Per cada pal i
semestre
2. Pals amb un diàmetre inferior a 50 cm i superior a 10 cm. Per
cada pal i semestre
3. Pals amb un diàmetre inferior a 10 cm. Per cada pal i semestre

14,51 €
9,68 €
7,30 €

NOTA: Si el pal serveix per sostenir cables d'energia elèctrica, pagarà d'acord a
la Tarifa si el corrent és de baixa tensió, el doble de la Tarifa si és de mitja
tensió, i el triple i si és d'alta tensió.
L'Alcaldia podrà concedir una bonificació fins a un 50 per 100, respecte a les
quotes d'aquest epígraf, quan els pals instal·lats per particulars amb altres
finalitats siguin utilitzats al mateix temps per algun servei municipal.
Tarifa tercera: Bascules, aparells o màquines automàtiques.
1. Per cada bàscula, per semestre
2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada
metre quadrat o fracció, per semestre
3. Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de
qualsevol producte o servei no especificats a altres epígrafs, per
semestre

31,67 €
31,67 €
31,67 €

Tarifa quarta: Aparells assurtidors de benzina, caixers automàtics i
anàlegs.
1. Ocupació de la via pública o de terrenys municipals amb
aparells assurtidors de benzina. Per cada metre quadrat o fracció,
per semestre

58,00 €

2. Per cada caixer automàtic d'establiments de crèdit instal·lat a la
façana o ocupant la vora via o vies públiques, a l'any

800,00 €

Tarifa cinquena: Reserva especial de la via pública.
1. Reserva especial de la via pública o de terrenys d'ús públic per
les pràctiques de les denominades autoescoles o similars:
Pels primers 50 metres quadrats o fracció, per mes
Per cada metre quadrats d'excés, per mes

Tarifa sisena: Grues.
1. Per cada grua utilitzada en la construcció, que el seu braç o
ploma ocupi en el seu recorregut la volada de la via pública, per
semestre

144,84 €
7,27 €

144,84 €

NOTES: 1er. La quantia que ha d'abonar la grua per l'ocupació de la
volada és compatible amb la que, en el seu cas, procedeixi per tenir la seva
base o recolzament a la via pública.
2on.L'abonament d'aquesta taxa no eximeix de l'obligació d'obtenir
l'autorització municipal d'instal·lació.

Tarifa setena: Altres instal·lacions distintes a les incloses a les tarifes
anteriors.
1. Subsòl: Per cada metre quadrat del subsòl realment ocupat,
midades les seves dimensions amb gruixos de murs de contenció,
7,27 €
soleres i lloses. Per semestre
2. Sòl: Per cada metre quadrat o fracció, per semestre

7,27 €

3. Volada: Per cada metre quadrat o fracció, midat en projecció
horitzontal, per semestre

7,27 €

ARTICLE 4.- 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'aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència i fer el dipòsit
previ al que es refereix l'article següent.
3. Un cop 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 per part dels
interessats.
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer del període
natural de temps següent assenyalat als epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
ARTICLE 5.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol·licitar la corresponent llicència.
b) Quan es tracta de concessions d'aprofitament ja autoritzats i prorrogats, el dia
primer de cada un del períodes naturals de temps assenyalats a la Tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a)Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la
Tresoreria Municipal o allà on estableixi l'Ajuntament però sempre abans de retirar la
corresponent llicència.
b) Quan es tracta de concessions d'aprofitament ja autoritzats i prorrogats, un cop
inclosos en els padrons o matricules d'aquesta taxa, per semestres naturals a les Oficines de

la Recaptació Municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins els dia 15 del
segon mes.

DISPOSICIÓ FINAL.La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el
BOIB i transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del moment que
l'Administració de l'estat i de la Comunitat Autònoma hagin rebut l'acord d'aprovació
definitiva, i es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener e 2004; romandrà en vigor fins a
la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 178 de dia 27 de desembre de 2003.
Pollença, 29 de desembre de 2003.
La secretària actal,

