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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.16 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LO CAL A FAVOR 

D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒB IL 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara de les facultats reconegudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, el que 
preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 57 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposa 
l’article 24.1 a) d’aquest text legal, es regula la taxa per a la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de 
serveis de telefonia mòbil.  
 
 
Article 2n. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic municipal realitzat per les empreses explotadores de serveis de telefonia 
mòbil. 
 
 
Article 3è. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les empreses explotadores que aprofitin el domini públic local 
per a la prestació de serveis de telefonia mòbil, sigui sobre xarxes pròpies o alienes. 
 
 
Article 4t. Compatibilitat.  
 
El pagament de la taxa no comporta la legalització de les utilitzacions o prestacions no 
autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l’aprofitament i 
amb les sancions o altres mesures que procedeixin. 
 
 
Article 5è. Meritació de la taxa  
  
1. La taxa es merita quan s’inicia l’aprofitament especial del dmini públic local necessari per a 
la prestació del servei. 
 
2. Quan la utilització privativa o els aprofitaments especials de xarxes que ocupin el sòl, el 
subsòl o el vol de les vies públiques es prolongui diversos exercicis, la meritació de la taxa 
tindrà lloc l’1 de gener de cada any. 
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Article 6è. Quota tributària 
 
1. Per les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, la quota tributària és el 
resultat d’aplicar el tipus del 1,5 per cent dels ingressos mitjos per operacions corresponents 
a la totalitat dels clients de telecomunicacions mòbils que tinguin en el termini municipal. 
 
2. A efectes del que disposa el punt anterior, són ingressos mitjos per operacions els 
resultants de dividir la xifra d’ingressos totals per operacions dels operadors de telefonia 
mòbil pel número de clients d’aquestes comunicacions mòbils, segons dades que ofereix 
per a cada exercici l’informe de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. 
 
QT= Ingressos mitjos client x número de clients amb domicili a Sabadell x 1,5 % 
 
Ingressos mitjos per client = ingressos totals per operacions dividit pel número de clients. 
 
 
Article 7è. Declaració-liquidació 
 
1. Les empreses explotadores del servei de telefonia mòbil contribuents de la taxa hauran 
de presentar a l’Ajuntament, abans del 30 d’abril de cada any, en el model que s’aprovi en 
el desenvolupament d’aquesta ordenança, declaració-liquidació corresponent a l’exercici 
immediatament anterior. 
 
2. La quantitat a ingressar, de forma simultània a la presentació de la declaració-liquidació, 
per aquestes empreses, serà el resultat de minorar la quota tributària en l’import dels 
pagaments a compte realitzats pel contribuent a l’exercici a que faci referència. 
 
3. En el supòsit en que els pagaments a compte superin la quantia de la quota de la taxa, 
l’import de l’excés es compensarà en el primer pagament a compte que correspongui 
efectuar després de la presentació de la declaració-liquidació. 
 
 
Article 8è. Pagaments a compte 
 
1. Les empreses explotadores del servei de telefonia mòbil contribuents de la taxa han 
d’autoliquidar i ingressar a l’Ajuntament, cada trimestre, en concepte de pagament a compte 
de la taxa, la quantitat que resulti d’aplicar el tipus del 1,5 per cent a la quarta part dels 
ingressos mitjos per operacions en el terme municipal, calculats segons les dades de ‘últim 
informe anual publicat per la Comissió de Mercat de Telecomunicacions. 
 
2. L’autoliquidació i ingrés dels pagaments a compte es realitzarà en els 10 dies següents a la 
finalització de cada trimestre. 
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Article 9è. Obligacions tributàries accessòries 
 
L’Ajuntament podrà exigir als obligats tributaris totes les declaracions o l’aportació de dades 
que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei d’aprofitament i 
podrà, així mateix, fer les comprovacions oportunes. 
 
En el cas que els subjectes passius no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 
comprovacions, l’administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de 
les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex adients. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia  d’octubre de 2006 i, definitivament, el dia  de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2007 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 


