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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER LES EMPRESES 

D’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT QUE 
AFECTIN A LA GENERALITAT O PART DELS VEÏNATS. 

 
Article 1r.- Fonament i naturalesa.  
 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la Constitució i 
per l'art. 106 de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases de Règim Local, i 
conforme al que disposen els articles 15 a 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’Ocupació 
de la Via Pública, per les empreses que subministrin: electricitat, gas, telefonia i altres 
fluïts o serveis que afectin a la generalitat o part dels veïnats. 
 
Article 2n. - Fet imposable.  
 

Constitueix el fet imposable de la taxa les activitats de les esmentades empreses, 
que impliquin directa o indirectament ocupacions privatives o aprofitaments especials, 
dels béns de domini públic local; entenent-se com a tal els que figurin així qualificats a 
l’Inventari de Béns i drets d’aquest Ajuntament, fent-ne d’ells un ús distint del comú 
general. 

  
Article 3r.-Subjectes passius.  

 
Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones jurídiques o 

físiques  que realitzin activitats que impliquin directa o indirectament, ocupacions 
privatives o aprofitaments especials, dels béns de domini públic local, entenent-se com 
a tal els que figurin així qualificats a l’Inventari de Béns i drets d’aquest Ajuntament, 
fent-ne d’ells un ús distint del comú general. 
 
Article 4t.-Responsables.  
 
1.. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
general tributària.  
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'extensió que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.  
 
Article 5è.-Quota tributària.  

 
La quantia de la taxa  per ocupació de la via pública, per les empreses gravades, 

és en tot cas i sense excepció; la resultant d’aplicar la tarifa següent: 1,5% dels ingressos 
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment aquestes empreses en el 
municipi de Petra.  
 
Article 6è.-Obligació de pagament.  
 

1) L’obligació de pagament de la taxa  neix quan s’autoritza l’ocupació de la via 
pública, atenent a la petició formulada per l’interessat.  
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2) El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà quan es retiri l’autorització 
corresponent i prèvia presentació en el negociat corresponent, dels documents referits 
dins de l’article següent. 
 
 3) La taxa regulada en aquesta ordenança és compatible amb altres establertes 
per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local; per les quals 
les esmentades empreses siguin subjectes passius, conforme a les ordenances fiscals 
municipals, com el I.C.I.O per obertura de síquies; tret dels casos de doble imposició.   
 
Article 7è.-Gestió. 
 
 Els interessats en l’ocupació a què es refereix aquesta Ordenança, presentaran 
davant aquest Ajuntament, els següents documents: 
 
1) Una sol·licitud detallada sobre la naturalesa, el contingut i l’extensió de l’ocupació 

desitjada. 
  
2) Una declaració jurada davant de fedatari públic, dels ingressos bruts procedents de 

la facturació que obtinguin anualment aquestes empreses en el municipi de Petra.  
 
3) Una còpia compulsada de les fulles corresponents a la comptabilitat de l’empresa, 

on es pugui comprovar la quantitat declarada, en el document abans esmentat. 
 
4) Una còpia compulsada de les fulles corresponents al darrer impost de societats, 

abonat a la Hisenda Pública per part de l’empresa que sigui, on es puguin comprovar 
els ingressos bruts obtinguts. 

   
 
Article 8e. Règim d` ingrés. 
 
L’Ajuntament practicarà les liquidacions següents: 
1) Una provisional cada trimestre, la qual determinarà l’obligació d’efectuar pagament a 

compte, per a les empreses subjectes a aquest tribut. 
2)  Una definitiva a l’acabament de l’exercici corresponent.    
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 

L'acord d'imposició d'aquesta taxa i el de l'ordenança fiscal reguladora el va 
aprovar el Ple d'aquest Ajuntament, el dia 12-9-2001. Entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la C.C.A.A de les Illes Balears. S’aplicarà a partir 
del dia 1 de gener de 2002 i seguirà en vigor fins que se n’acordi la derogació o 
modificació expressa.  
 


