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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 

D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT DE 

TELEFONIA. 

 

 

CAPITOL I. FONAMENT LEGAL 

 

Article 1.- 

 

De conformitat amb els articles 57, 20 i 24.1 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 o volada de les vies 

públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que 

resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es 

regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

CAPITOL II.  FET IMPOSABLE 

 

Article 2.- 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 

aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 

municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 

serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una 

part important del veïnat. 

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 

servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que 

materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb 

independència de qui sigui el titular de les xarxes. 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 

Subministraments de telefonia que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i 

antenes que ocupen el domini públic municipal. 

 

CAPITOL III.  SUBJECTES PASSIUS 
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Article 3.- 

 

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 

que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat 

tals com els serveis de  telefonia (fixa i mòbil) i d’altres d’anàlogues, així com també les 

empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, 

televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o 

privat. 

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 

empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 

empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són 

titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments 

com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les 

mateixes. 

3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que 

prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme 

al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de 

Telecomunicacions. 

4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es 

preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la 

volada de la via pública, regulada en l’ordenança fiscal corresponent. 

 

CAPITOL IV.  SUCCESSORS I RESPONSABLES 

 

Article 4.- 

 

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 

dissoltes i liquidades es transmetran als socis, compatrícies 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. 

2. 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 beneficiàries de l’operació. 

3. 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. 
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4. Les sancions que procedeixin 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. 

5. 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. 

6. 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 

devengades, 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. 

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 

a la Llei general tributària. 

 

CAPITOL V. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA 

 

Article 5.- 

 

Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la 

xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de 

càlcul: 

a) Base imposable 

La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del 

domini públic pel servei de telefonia mòbil es calcula: 

 BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm) 

 Essent: 

Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel 

coeficient atribuït a la participació de la telefonia mòbil. 

 Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi. 

 NH= 90% del número d’habitants empadronats en el Municipi. 
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 Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. 

b)Quota bàsica 

La quota bàsica global es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable. 

 QB= 1,5% s/ BI 

 Quota tributària/operador= CE *QB 

 Essent: 

CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de 

participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i 

prepagament. 

c) Imputació per a operador 

S’assignarà el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador en 

funció del consum telefònic de l’ any anterior. 

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar 

davant l’ajuntament que el coeficient real de participació de l’exercici  ha estat 

diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el 

coeficient acreditat per l’obligat tributari. 

 

CAPITOL VI. PERIODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE LA TAXA 

 

Article 6.- 

 

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 subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig 

trimestral, conforme a les regles següents: 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent 

als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té 

lloc l’alta. 

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que 

correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-

hi aquell en què s’origina el cessament. 

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments 

següents: 

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el 

moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 

d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en 

què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha 

començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als 

usuaris que ho sol·liciten. 
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3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen 

durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 

període voluntari impositiu comprendrà l’any natural. 

 

CAPITOL VII. 

 

Article 7.- Règim de declaració i d’ingrés  

 

Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil hauran de presentar l’autoliquidació i 

fer d’ingrés de la quarta part de la quota resultant del que estableix l’article 5 d’aquesta 

ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre. 

En el supòsit de que l’empresa no hagi efectuat l’autoliquidació dels terminis esmentats en el 

punt anterior, l’Ajuntament procedirà a la liquidació de la quota per períodes semestrals o 

anuals vençuts. 

 

Article 8.- Actualització de paràmetres 

 

Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres 

Cmf,Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix. 

Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres 

establerts per a l’exercici vigent.” 

 

DISPOSICIO FINAL 

 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí 

Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1er de gener de 2009. El seu període de 

vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació 

expresses. 

 

DILIGÈNCIA 

Per fer constar que aquesta l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament de telefonia ha 
estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de data 5 de novembre de 2008 modificada publicant-se 
la seva aprovació definitiva la corresponent a la publicació en el BOP de Girona de data 31 de desembre de 2008. 

Modificada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió de 4 de novembre de 2009,  publicada la seva 
aprovació definitiva en el B.O.P. de data 31 de desembre de 2009.  

Palau-saverdera, 1 de gener de 2016. 

Vist i plau        Ho certifico 
L’Alcaldessa         El Secretari 


