
   

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D'EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVICIS DE SUBMINISTRAMENTS 

D'INTERÉS GENERAL. 
Publicada al BOP núm.300, de 18 de desembre de 2009. 

Modificació publicada al BOP núm.311, de 31 de desembre de 2011. 
 
 

ARTICLE 1. Fonament i règim. 

 A l'empar del que preveuen 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 vol de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores 

de serveis de subministraments que resulten d'interés general o afecten la generalitat 

o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

ARTICLE 2. Fet imposable. 

 1. Constituïx el fet imposable de la taxa el gaudi de 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 a prestar els 

serveis de subministraments que resulten d'interés general o afecten la generalitat o 

una part important del veïnat. 

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

prestació del servici de subministrament s'hagen d'utilitzar antenes, instal·lacions o 

xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, 

amb independència de qui siga el titular d'aquelles. 

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

anteriors, els subministraments d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans 

de comunicació, que es presten, totalment o parcialment, a través de xarxes i antenes 

fixes que ocupen el domini públic municipal. 



   

 

 o l'aprofitament 

especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris 

per a la istraments d'interés general. 

 4. El pagament de la taxa regulada en esta Ordenança suposa l'exclusió 

expressa de l'exacció d'altres taxes derivades de la utilització privativa

 prestació dels serveis de submin

ARTICLE 3. Subjecte Passius. 

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

subministrament que resulten d'interés general o afecten la generalitat o a una part 

important del veïnat, com ara els d'abastiment d'aigua, subministrament de gas, 

electricitat, telefonia  i altres d'anàlegs, així com també les empreses que exploten la 

c o privat. 

de la taxa les empreses i entitats, públiques 

 4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulte 

aplicab riors, estan subjectes a la taxa per 

ocupacions del sòl, el subsòl i el vol de la via pública, regulada en l'Ordenança fiscal 

xarxa de comunicació per mitjà de sistemes de fibra òptica, televisió per cable o 

qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públi

 A estos efectes, s'inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis 

les empreses distribuïdores i comercialitzadors dels mateixos. 

 2. Tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats 

explotadores a què es referix l'apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents 

xarxes a través de les quals s'efectuen els subministraments com si, no sent titulars de 

les dites xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió a les mateixes. 

 3. També seran subjectes passius 

o privades, que presten serveis, o exploten una xarxa de comunicació en el mercat, 

d'acord amb el que preveu els articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 

novembre, general de telecomunicacions. 

le el que es preveu en els apartats ante

corresponent. 

ARTICLE 4. Succesors i responsables. 

 aris pendents de les societats i entitats amb personalitat 

jurídica dissoltes i liquid

quedaran obligats solid següents:  

b) Quan legalment s'haja limitat la responsabilitat, el valor de la quota de 

liquidació que els corresponga. 

1. Les obligacions tribut

ades es transmetran als socis, coparticipants o cotitulars, que 

àriament fins als límits 

a) Quan no existisca limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra 

dels deutes pendents. 



   

 

les societats mercantils, en supòsits 

eneral Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, 

ocietats 

 fins al límit del valor de la quota de liquidació que els corresponga. 
 

següen

r qualsevol concepte en la titularitat d'explotacions 

ades del seu exercici. 

ectuades en un procediment 

concur

 

iques que no 

haguer

compli àries fins als límits següents: 

 cessament, 

idadors de societats i 

b anterioritat. 

 Podran transmetre's els deutes meritats en la data d'extinció de la personalitat 

jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguen liquidades. 

 2. Les obligacions tributaris pendents de 

d'extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 

succeïsquen, o siguen beneficiaris de l'operació. 
 3. Les obligacions tributaris pendents de les fundacions, o entitats a què es 

referix l'article 35.4 de la Llei G

es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 

cotitulars de les dites entitats. 

 4. Les sancions que procedisquen per les infraccions comeses per les s

i entitats a les quals es referixen els apartats anteriors s'exigiran als successors 

d'aquelles,
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats 

ts: 

a) Les que siguen causants o col·laboren activament en la realització d'una 

infracció tributària. La seua responsabilitat s'estén a la sanció. 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 

General Tributària, en proporció a les seues respectives participacions. 

c) Els que succeïsquen pe

econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l'anterior titular i 

deriv

 S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions ef

sal. 

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 

a) Els administradors de fet o de dret de les persones juríd

en realitzat els actes necessaris de la seua incumbència per al 

ment de les obligacions tribut

- Quan s'han comés infraccions tributàries respondran del deute tributari 

pendent i de les sancions. 

- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions 

tributàries meritades, que es troben pendents en la data de

sempre que no hagueren fet el que és necessari per al seu pagament o 

hagueren pres mesures causants de la falta de pagament. 

b) Els integrants de l'administració concursal i els liqu

entitats que no hagueren realitzat les gestions necessàries per al compliment 

de les obligacions tributàries meritades am



   

 

 

 en la Llei General Tributària. 

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

procediment previst

ARTICLE 5. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil – Base imposable 
i quota tributària. 

 1. Quan el subjecte passiu siga titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol 

de les vies públiques, per mitjà de la qual es produïx el gaudi de l'aprofitament especial 

ssiu haja utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa 

t imputables a cada entitat, hagen sigut 

ament de l'activitat ordinària; només s'exclouran els ingressos 

origina

 

conceptes següents: 

als consumidors necessaris per a la recepció del 

ció dels comptadors o instal·lacions propietat 

empreses 

adores. 

del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d'ingressos bruts 

procedents de la facturació que obtinguen anualment en el terme municipal les 

empreses o entitats assenyalades en l'article 3 d'esta Ordenança. 

 2. Quan per al gaudi de l'aprofitament especial a què es referix l'apartat 

anterior, el subjecte pa

està constituïda per la xifra d'ingressos bruts obtinguts anualment en el terme 

municipal minorada en les quantitats que haja d'abonar al titular de la xarxa, per l'ús de 

la mateixa. 

 3. A l'efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos bruts 

procedents de la facturació aquells que, sen

obtinguts per la mateixa com contraprestació pels serveis prestats en este terme 

municipal, en despleg

ts per fets o activitats extraordinàries. 

A títol enunciatiu, tenen la consideració d'ingressos bruts les facturacions pels 

a) Subministraments o serveis d'interés general, propis de l'activitat de 

l'empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 

b) Serveis prestats 

subministrament o servei d'interés general propi de l'objecte de l'empresa, 

incloent els enllaços en la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, 

connexió, desconnexió i substitu

de l'empresa. 

c) Lloguers, cànons, o drets d'interconnexió percebuts d'altres 

subministradores de serveis que utilitzen la xarxa de l'entitat que té la condició 

de subjecte passiu. 

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l'ús dels comptadors, o 

altres mitjans utilitzats en la prestació del subministrament o servei. 

e) altres ingressos que es facturen pels serveis resultants de l'activitat pròpia de 

les empreses subministr



   

 

 els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per 

e 

passiu 

 

concep

 plotació o de capital que les empreses puguen rebre. 

nys que siguen 

s bruts definits en l'apartat 3. 

i. 

le 3 d'esta Ordenança, són compatibles amb altres taxes 

establides, o que puga establir l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització 

d'activi onades empreses siguen 

 4. No s'inclouran entre els ingressos bruts, a estos efectes, els impostos 

indirectes que graven

compte de tercers que no constituïsquen un ingrés propi de l'entitat que és subject

de la taxa. 

5. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els 

tes següents: 

a) Les subvencions d'ex

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjuís, a me

compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que s'han d'incloure 

en els ingresso

c) Els ingressos financers, com a interessos, dividends i qualssevol altres de 

naturalesa anàloga. 

 d) Els treballs realitzats per l'empresa per al seu immobilitzat. 

e) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part del 

seu patrimon

 6. Les taxes regulades en esta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 

assenyalades en l'artic

tats de competència local, de les que les menci

subjectes passius. 

 7. La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5 per 100 a la base imposable 

definida en este article. 

ARTICLE 6. Període impositiu i merite de la taxa. 

 

cessament en la utilitza

a la prestació del sub

prorrateig trimestral, con

tivitat, es liquidarà la quota corresponent 

 de l'inici de l'exercici, incloent 

1. El període impositiu coincidix amb l'any natural excepte els supòsits d'inici o 

ció o aprofitament especial del domini públic local necessari per 

ministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el 

forme a les regles següents: 

a) En els supòsits d'altes per inici d'ac

als trimestres que resten per a 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 

corresponga als trimestres transcorreguts des

aquell en què s'origina el cessament. 



   

 

 

momen

 tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el 

, des del moment que s'ha 

iniciat l'esmentat aprofitament. A este efecte, s'entén que ha començat 

ció de servicis als usuaris que ho 

2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en esta Ordenança naix en els 

ts següents: 

a) Quan es

moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

b) Quan el gaudi de l'aprofitament especial a què es referix l'article 1 d'esta 

ordenança no requerisca llicència o autorització

l'aprofitament especial quan s'inicia la presta

sol·liciten. 

 3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques 

es prolonguen durant diversos exercicis, el merite de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de 

cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural. 

ARTICLE 7. Règim de declaració i ingrés. 

  1. Respecte als serveis de subministrament regulats en l'article 6t d'esta 

 trimestre natural. Es presentarà a l'Ajuntament una 

 

s a què es referix 

 instal·lats en este Municipi. 

es 

Ordenança, s'establix el règim d'autoliquidació per a cada tipus de subministrament, 

que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats 

en el trimestre natural a què es referisca. El cessament en la prestació de qualsevol 

subministrament o servei d'interés general, comporta l'obligació de fer constar esta 

circumstància en l'autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de 

finalització. 

 2. Es podrà presentar la declaració final l'últim dia del mes següent o l'immediat 

hàbil posterior a cada

autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, 

especificant el volum d'ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la 

base imposable, segons detall de l'article 6.3 d'esta Ordenança. L'especificació

referida al concepte previst en la lletra c) del mencionat article, inclourà la identificació 

de l'empresa o empreses subministradores de servicis a què s'haja facturat quantitats 

en concepte de peatge. 

 La quantia total d'ingressos declarats pels subministrament

l'apartat a) del mencionat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums 

registrats en comptadors, o altres instruments de mesura,

 3. Les empreses que utilitzen xarxes alienes hauran d'acreditar la quantitat 

satisfeta als titulars de les xarxes a fi de justificar la minoració d'ingressos a què 

referix l'article 6.2 de la present Ordenança. Esta acreditació s'acompanyarà de la 

identificació de l'empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 



   

 

 

liquidacions després del termini fixat en el punt 2 

d'este article comportarà l'exigència dels recàrrecs d'extemporaneïtat, segons el que 

preveu l'article 27 de la 

ressos bruts que satisfà a este Ajuntament.  

 4. S'expedirà un document d'ingrés per a l'interessat, que li permetrà satisfer la 

quota en els llocs i terminis de pagament que s'indiquen. 

 Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos

bruts es derive una liquidació de quota inferior a 6 euros, s'acumularà a la següent. 

 5. La presentació de les auto

Llei General Tributària. 

 6. L'empresa “Telefónica d'Espanya, S.A.U.”, a la qual va cedir Telefónica, S.A. 

Els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a 

Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la 

compensació de l'1,9 % dels seus ing

 Les restants empreses del “Grup Telefónica”, están subjectes al pagament de 

la taxa regulada en esta ordenanza. 

ARTICLE 8. Infraccions i sancions. 

  1. La falta d'ingrés del deute tributari que resulta de l'autoliquidació correcta de 

etre en els procediments 

de ges

 gestió i inspecció tributàries, aprovat per Reial Decret 1065/2007 

Tributària, que es 

ualificarà i sancionarà segons disposa el mencionat article. 

AL. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de 

la taxa dins dels terminis establits en esta ordenança, constituïx infracció tributària 

tipificada en l'article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà 

segons disposa el mencionat article. 

 2. La resta d'infraccions tributàries que es puguen com

tió, inspecció i recaptació d'esta taxa es tipificaran i sancionaran d'acord amb el 

que es preveu en la Llei General Tributària, en el Reglament General de les actuacions 

i els procediments de

i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 

Públic municipals. 

 3. La falta de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 

documents necessaris perquè es puga practicar la liquidació d'esta taxa constituïx una 

infracció tributària tipificada en l'article 192 de la Llei General 

q

DISPOSICIÓ ADICION
les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 

 Els preceptes d'esta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 

reproduïsquen aspectes de la legislació vigent i altres normes de desplegament, i 



   

 

quelles en què es facen remissions a preceptes d'esta, s'entendrà que són 

automàticament modificats en què es produïsca la 

modificació dels preceptes legals i reglamentaris que porten causa. 

DISPOSICIÓ FINAL.  

a

 i/o substituïts, en el moment 

 

 Esta ordenança entrarà en vigor el mateix dia que és publique en el Butlletí 

Oficial de la província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia u de gener del 2012, i 

segueix en vigor en exercicis successius fins que no s'acorde  modificar-la o derogar-

la. 

 

Faura, 30 de desembre de 2011 

L’alcalde, 

 

Antoni F. Gaspar Ramos 

 

 


