Ajuntament de L’Escala

Text Refós de les Ordenances fiscals 2016

ORDENANÇA FISCAL NUM 14
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC
LOCAL, A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
Article 1
Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 241.c) del Reial Decret 2/2004, Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, redactat per l’article 4 de la Llei 51/2002, es regula 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 subministraments que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a un part important del veïnat, que es regirà
per la present ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable.
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 local 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 per la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3. En particular es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i i altres mitjans de
comunicació.
Article 3
Subjectes passius.
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 les de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i
mòbil) i altres anàlegs, com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació
mitjançant sistemes de fibra óptica, televisió per cable o qualsevol altra técnica,
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 present taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores 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.
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Article 4
Responsables.
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartíceps o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins als 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 a la data de l’extinció de la personalitat jurídica de
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidades.
2. Les obligacions tributaries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiaries 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 les
esmentades entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les següents persones o entitats:
a. Les que siguin causants col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estendrà a la sanció.
b. El partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de LGT, en
proporció a les seves respectives participacions.
c. Qui succeeixi per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributaries 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 el compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a. Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent
i de les sancions.
b. En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
acreditades, que es trobin pendents a la data del cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords
causants de l’ impagament.
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Article 5
Base imposable.
A) Serveis de telefonia mòbil.
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 formules següents de càlcul:
a) Base imposable:
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula d’acord amb la següent fórmula:
BI= CMu * Nf + (Nh * CMt)
Essent:
BI: Base imposable
CMu: Consum telefònic mitjà estimat per unitat d’urbana, corregit pel coeficient atribuït a la
participació de la telefonia mòbil. El seu import per a 2010 és de 217,56 euros/unitat
Nf: Nombre de telèfons fixes en el municipi, al 2008 es fixa en 7.686 unitats.
Nh: Nombre d’habitants empadronats en el municipi, que es fixa en 9.982 habitants per al 2008.
CMt: Consum telèfonic mitjà estimat per telèfon mòbil. L’import per a 2010 és de 249,50€.
b) Quota bàsica:
La quota bàsica serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen, senyalat a l’article 6 de la
present ordenança fiscal, sobre la base imposable.
c) Quota tributària:
La quota tributària es defineix com el resultat de multiplicar el quota bàsica per el coeficient
d’operador (CO).
El coeficient d’operador, reflectit en el quadre següent, és el percentatge que se li atribueix
d’acord amb la seva quota de participació en el mercat, incloent les modalitats de prepagament
i post pagament.
e) Imputació per operador
Operador
Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo

CO
44,90
30,70
20,70
2,00

A efectes de determinar el coeficient CO, els subjectes passius podran provar davant
l’Ajuntement que el coeficient real de participació en l’exercici 2009 ha estat diferent. En aquest
cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat
tributari.
B) Serveis generals d’expresses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general diferents a la telefonia mòbil.
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini
públic local, la base imposable està constituïda per:
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a) El ingressos bruts procedents de la facturació per serveis prestats per les empreses
que tenen la condició de subjectes passiu.
b) Les quanties percebudes d’altres empreses que utilitzen les seves xarxes, en
concepte d’accés o interconnexió a les mateixes.
Article 6
Tipus de gravamen
El tipus de gravamen es del 1,5 per cent per a tots els serveis especificats a l’article 2 de la
present ordenança.
Article 7
Meritació de la taxa i període impositiu
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari
per a la prestació del subministrament del servei.
2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques es perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’u de gener
de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural.
3. En els supòsits d’inici o cessament en l’exercici de l’activitat, la xifra d’ingressos bruts a
declarar, conforme el que preveu l’article 8.2 de la present ordenança, correspondrà a la
facturació obtinguda en l’any que s’inicia o cessi l’activitat.
Article 8
Règim de declaració i ingrés.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural al que es refereix. El cessament de la prestació de qualsevol subministrament o
servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a
l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització.
2. La data de presentació de l’autoliquidació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat
hàbil posterior a cada trimestre natural, o sigui gener, abril, juliol, octubre. Es presentarà a
l’Ajuntament una declaració/autoliquidació per cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, específicament el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups
integrants de la base imposable.
3. Les empreses que utilitzen xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars
de les xarxes per tal de justificar la minoració dels ingressos a què es refereix l’article 5.2.
de la present ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de
l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. El subjecte passiu podrà auto liquidar el pagament de la taxa efectuant transferència en els
comptes bancaris que la Tresoreria d’aquest Ajuntament tingui destinats a tal efecte. Una
vegada comprovada la correcció del pagament amb els ingressos bruts declarats s’expedirà
un document d’ingrés per a l’interessat, que li serà remès.
5. La presentació de l’autoliquidació desprès del termini fixat en el punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència de recàrrecs per extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27
de la Llei General Tributària.
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6. Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi
una liquidació de quota inferior a 6 euros, es permetrà l’ajornament del seu pagament,
acumulant-se el seu import a la declaració / autoliquidació següent.
7. Les empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva
declaració/liquidació en base als paràmetres establerts a l’article 5 estimant el CO que els
correspondrà a cada exercici tributari 2010 i tenint en compte el període de prestació
efectiva dels serveis durant aquest any.
8. Un cop finalitzat l’exercici 2010, els subjectes passius de serveis de telefonia mòbil, que
provessin, en base a les dades oficials, que la seva participació en aquest període hagués
diferit del percentatge aplicat a efectes del còmput de la taxa regulada en la present
ordenança, podran sol·licitar la regulació escaient.
Article 9
Infraccions i sancions
1. La manca de l’ ingrés del deute tributari que resulta de la declaració / autoliquidació correcta
de la taxa dins els terminis establerts a aquesta ordenança, constitueix infracció tributària
tipificada a l’article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons
disposa l’esmenta’t article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que preveu la
LGT i l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Disposició addicional primera.
Modificació dels preceptes de l’ordenança amb promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquelles en què es facin
remissions a preceptes d’aqueta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,
en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que en
són l’origen.
Disposició addicional segona.
Actualització dels paràmetres de l’article 5.
Les ordenances fiscals dels exercicis tributaris futurs podran modificar el valors dels paràmetres
CMu, Nt, Nh i CMt, si procedeix.
Si no es modifica aquesta ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres establerts
per a l’exercici 2010.
Pel que fa al coeficient CO, s’aplicarà el que resulti dels informes de la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions referits al segon any anterior, sens perjudici que l’operador pugui acreditar
diferent participació, segons preveu l’article 5 d’aquesta ordenança.
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Disposició final.
Aprovació i vigència.
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 6 de març de
2003 i ha estat parcialment modificada pel Ple de la Corporació el dia 2 de novembre de 2009 i
modificada parcialment en cessió de Ple de 29 d’octubre de 2010. Entrarà en vigor el dia 1 de
gener i mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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