ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI
PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT

Article 1r. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 57 i 24.1.c) del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de conformitat amb el que disposen el seus articles 15 a 19, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, la qual s’ha de
regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que
preveuen els articles 20 al 27 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores d’aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de
subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de
comunicació diferents de la telefonia mòbil. Concretament, a efectes de la present
Ordenança, els serveis de telefonia fixa tenen la consideració de serveis de
subministrament.
A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores d’aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través de les que s’efectuen els subministraments com si, no
sent titulars de les referides xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.
2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per la
prestació del servei de subministrament sigui necessari utilitzar una xarxa que
materialment ocupi el subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals.
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Article 3r. Subjecte passiu
1.- Són subjectes passius, a títol de contribuent, les empreses o entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que utilitzen el domini públic per
prestar els serveis de subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia i altres
anàlegs, així com les empreses que exploten les xarxes de comunicació interna
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica.
2.- Per tenir la consideració de subjectes passius de la taxa regulada en la present
Ordenança és necessari que l’empresa presti els serveis definits en el punt 1
directament als consumidors finals.

Article 4t. Responsables
1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques a què es refereixen
els articles 41, 42 i 43 de la Llei general tributària.
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència del interessat, es
dicti acte administratiu, en els terminis previstos en la Llei General Tributaria.
3.- Els deutes i responsabilitats pel pagament de la taxa derivada de l’exercici
d’explotacions i activitats econòmiques per persones físiques, societats i entitats
jurídiques, seran exigibles als qui els succeeixin per qualsevol concepte en la
respectiva titularitat.
Article 5è. Base imposable
1.- Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
vol de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix l’ús o aprofitament especial
del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos
bruts procedents de la facturació que s’obtingui anualment en el terme municipal,
més les quantitats satisfetes per altres empreses subministradores en concepte d’ús
de la xarxa.
2.- Quan per l’ús o aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu ha d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de
la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el
terme municipal minorada en les quantitats que ha de lliurar, pel seu ús, al
propietari de la xarxa.
3.- Pel que fa als apartats anteriors, s’entendrà per ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, tot i que sent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts
per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en cada terme municipal.
No s’inclourà entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de
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tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la
taxa.
4.- Les taxes regulades per aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en els articles 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles
amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 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.
Article 6è. Quota tributària
La quota de la taxa es determina aplicant el 1,5% a la base imposable definida a
l’article 5 d’aquesta Ordenança.
Article 7è. Acreditament de la taxa
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï l’ús o
l’aprofitament especial del domini públic local necessari per la prestació del
subministrament.
Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques es realitzen durant diferents exercicis, meritarà la taxa, periòdicament,
l’u de gener de cada any. En aquest cas, el període impositiu serà l’any natural.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
Els subjectes passius de la taxa han de presentar a l’Ajuntament abans del 30 d’abril
de cada any la declaració corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats en
l’exercici immediatament anterior, detallant, en el seu cas, els imports per l’ús de la
xarxa ingressats a d’altres empreses subministradores.
Els subjectes passius podran acollir-se al sistema d’autoliquidació, per a la qual cosa
hauran de presentar-la, complimentant el model d’imprès que determini
l’Ajuntament, durant els primers trenta dies de cada trimestre natural, en relació als
ingressos bruts obtinguts durant el trimestre natural anterior. L’acolliment a aquest
sistema no exclou l’obligació de presentar la declaració anual assenyalada al
paràgraf primer.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al
propietari de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix
l’article 5.2 de la present Ordenança.
L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració, i en el seu cas la
documentació aportada o requerida, i practicarà la corresponent liquidació, que
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notificarà als interessats a l’efecte del seu ingrés dins els terminis establerts al
reglament de recaptació.
L’empresa titular de la concessió per la prestació dels serveis de telecomunicació
establerta en el contracte de concessió entre l’Estat i Telefònica de data 26 de
desembre de 1991, tributarà d’acord al que preveu la vigent Llei 15/87.
Article 9è.- Convenis de col·laboració
Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa o amb els seus
representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració,
liquidació i recaptació.
Mitjançant conveni individual es podrà establir que el pagament de la taxa es faci
mitjançant lliuraments trimestrals, pel 25 % de l’import de la quota liquidada per
l’exercici anterior, a compte de la quota que resulti de la liquidació corresponent a
l’any en curs. Al practicar la liquidació anual tal com s’estableix a l’article anterior de
la present Ordenança, de la quota resultant es deduiran els imports ingressats a
compte, i en el supòsit que el saldo fos negatiu, l’excés satisfet a l’Ajuntament es
compensarà en el primer pagament a compte o en els successius.
Article 10è.- Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions i sancions tributàries que, en relació
a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà allò que
disposen els articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària i altra normativa aplicable.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2008. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 30 de novembre de 2007 i publicada en el
BOP núm. 290, el posterior dia 17 de desembre de 2007.
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