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16 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
OCUPACIÓ DE SUBSÒL, SOL I VOL DE LA VIA PÚBLICA.  

Article 1. Concepte. 

 De conformitat amb el previst als articles 20 i 58 de la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, modificada per la Llei 25/1998 de 13 de 
juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament 
de Montuïri estableix la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials 
constituïts en el subsòl, sol o vol de la via pública, que es regirà per la present 
Ordenança.  

Article 2. Fet imposable. 

 Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitaments 
especials constituïts al subsòl, sol o vol de la via pública. 

 Article 3. Subjectes passius. 

 Seran subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o les que es beneficiïn de 
l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització.  

Article 4. Responsables. 

 Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 

 Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventor o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general als 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.  

Article 5. Quota tributària. 

 De conformitat amb l’article 24 de la Llei 39/88, modificat per la Llei 25/ 98 de 13 
de juliol, per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin 
a la generalitat o a una part important del veïnatge, l’import de la taxa regulada en 
aquesta Ordenança consistirà, en tot cas i sense excepció de cap classe, en l’1’5 per 
100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en 
aquest terme municipal les esmentades empreses. 

 La quantia de la taxa que pogués correspondre a Telefònica d’Espanya S.A. està 
englobada en la compensació en metál.lic de la Llei 15/1987 de 30 de juliol 
(Disposició Addicional Octava de la Llei 39/88 de 28 de desembre.  

Article 6. Exempcions i bonificacions. 
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 No es concediran exempcions ni bonificacions en l’exacció de la taxa.  

Disposició final. 

 La present Ordenança fiscal entrarà en vigor i comencará a aplicar-se el dia 1 de 
gener de 1999, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.  

 


