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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.1 
 

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LO CAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAME NTS D’INTERÈS 

GENERAL 
 
 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix lla taxa per utilització privativa o aprofitament especial 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 una part important  del veïnat, que es 
regirà per la present Ordenança fiscal. 

 
 

Article 2n. Fet imposable 
 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment, la utilització privativa, o 
l’aprofitament especial constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, per part d’empreses o entitats que utilitzin 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 una xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o 
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa i 
malgrat la facturació es realitzi a persones o entitats residents o domiciliades en altres 
municipis. 
 
 
Article 3r. Compatibilitat amb altres exaccions 
 
1. La taxa regulada en aquesta ordenança és compatible amb qualsevol altra taxa que es 
pugui establir en aquest municipi per la prestació de serveis o realització d’activitats de la 
seva competència, de les que siguin subjectes passius les empreses a què es refereix 
l’apartat anterior, segons allò previst a l’article 23.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2. El pagament de la taxa exclou la subjecció a altres taxes que poguessin resultar exigibles 
per la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el subsòl, sòl o vol de les vies 
públiques municipals a favor dels subjectes passius per a la prestació dels serveis de 
subministrament. 
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3. La taxa és compatible amb els preus o tarifes que poden exigir-se com a conseqüència de la 
cessió de l’ús d’infrastructures de titularitat municipal específicament destinades o habilitades 
per a l’estesa de xarxes afectades a serveis de subministrament. 
 
 
4. La taxa és compatible amb l’exigència de les quantitats que han de satisfer els contribuents 
per a reintegrar el cost de les despeses de reconstrucció o reparació del deteriorament o dany 
que hagin ocasionat al domini públic local, o de les indemnitzacions que hagin d’abonar per a 
compensar els béns destruïts. 
 
 
Article 4t. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, 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, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment 
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals. En particular, tenen dita condició les 
empreses explotadores de subministraments d’aigua, gas, electricitat i serveis de 
telecomunicacions, i, en general, de qualsevol altre subministrament que requereixi la 
utilització de xarxes o instal·lacions esteses o que transcorrin en el domini públic local. 
 
A aquests efectes, tenen la consideració d’empreses explotadores dels serveis de 
subministraments, 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 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 dret d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.  
 
3. L’import de la present taxa no pot ser repercutit als usuaris dels serveis de subministrament 
explotades per les empreses o entitats contribuents. 
 
 
Article 5è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària és, en tot cas i sense excepció alguna, l’1,5 per 100 dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que els contribuents obtinguin en el període impositiu. 
 
2. A efectes del que disposa l’apartat anterior, són ingressos bruts procedents de la facturació 
els que cada contribuent obtingui, per tots els conceptes, com a contraprestació pels serveis de 
subministrament prestats en el terme municipal. 
 
En tot cas, formaran part d’aquests ingressos tant els derivats dels serveis de subministrament, 
com els que corresponguin a altres serveis accessoris o connectats amb ells, inclosos el 
lloguer de terminals, comptadors o altres aparells necessaris per al correcte funcionament dels 
serveis de subministrament, siguin propietat de les empreses o dels usuaris dels serveis, la 
seva connexió o posada en marxa, el seu manteniment, la seva desconnexió i substitució; i, en 
general, tots els ingressos que siguin objecte de facturació per les empreses explotadores dels 
serveis de subministrament com a conseqüència de l’activitat que li és pròpia. 
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3. Els contribuents que siguin titulars de xarxes esteses en el domini públic local que hagin de 
consentir l’accés o l’ús de les mateixes per altres empreses explotadores de serveis de 
subministrament han de computar entre els ingressos bruts procedents de la seva facturació 
les quantitats percebudes en concepte de drets d’accés o interconnexió que corresponguin a 
aquestes xarxes. 
 
4. No tenen la consideració d’ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
gravin els serveis prestats, ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no 
es constitueixin  un ingrés propi de les empreses contribuents per aquesta taxa. 
 
5. Els contribuents que utilitzin xarxes alienes per a prestar els seus serveis de 
subministrament deduiran dels seus ingressos bruts les quantitats satisfetes a altres empreses 
en concepte de drets d’accés o interconnexió que corresponguin a aquestes xarxes. 
 
 
Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa  
  
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en els següents supòsits: 

a) Quan s’iniciï l’explotació dels servis de subministrament en un dia diferent, en què 
llavors abraçarà des de la data de començament de l’activitat fins el final de l’any 
natural. 

b) Quan cessi el desenvolupament de l’activitat, en què llavors abraçarà des del primer 
dia de l’any fins el del cessament en l’explotació dels servis de subministrament. 

 
2. La taxa es merita: 

a) Quan es tracti d’utilització o aprofitament del domini públic que ha de ser objecte de 
concessió o autorització, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent o, si no se 
sol·licita, en la data en què s’iniciï l’explotació dels serveis. 

b) Quan es tracti d’utilització o aprofitament del domini ja autoritzats i prorrogats, el primer 
dia del període impositiu 

c) Quan la utilització o l’aprofitament del domini no requereixin autorització o llicència el 
dia en què comenci l’explotació dels serveis o el primer dia del període impositiu, 
segons sigui procedent. 

 
3. En els casos en què l’inici i el final del període impositiu no coincideixin amb els de l’any 
natural, s’exigirà la quota que correspongui, sense reducció alguna. 
 
 
Article 7è. Règim de declaració i ingrés 
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació. 
 
2. Els contribuents de la taxa hauran de presentar a l’Ajuntament, abans del dia 30 d’abril de 
cada any, la declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos bruts procedents de la 
facturació realitzada en l’exercici immediatament anterior. 
 
3. La quantia a ingressar, de forma simultània a la presentació de la declaració-liquidació serà 
el resultat de minorar la quota tributària en l’import dels pagaments a compte realitzats pel 
contribuent en l’exercici a què es refereixi.  
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4. En el supòsit en què els pagaments a compte realitzats excedeixin de 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. Liquidació provisional. 
 
L’Ajuntament pot practicar liquidacions provisionals d’ofici, segons preveu l’article 101, apartat 
4, de la Llei general tributària, quan els elements de prova que tingui l’administració posin de 
manifest la realització del fet imposable de la taxa, l’existència d’elements del fet imposable 
que no hagin estat declarats o l’existència d’elements determinants de la quantia del deute 
tributari diferents als declarats.  
 
 
Article 9è. Pagaments a compte 
 
1. Els contribuents han d’autoliquidar i ingressar a l’Ajuntament cada trimestre en concepte 
de pagament a compte de la taxa, la quarta part que resulti d’aplicar l’1,5 per 100 dels 
ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda en el terme municipal en el període 
impositiu immediatament anterior. 
 
2. L’autoliquidació i ingrés dels pagaments a compte es realitzarà en els últims 10 dies de cada 
trimestre. 
 
 
Article 10è. Convenis de col·laboració 
 
Es podrà 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. 
 
 
Article 11è. Deures de col·laboració 
 
D’acord amb allò previst a l’article 93 de la Llei general tributària, les empreses titulars de les 
xarxes o instal·lacions que s’utilitzin per a l’explotació de serveis de subministrament en el 
terme municipal, hauran d’informar a l’Ajuntament, si s’escau, sobre les relacions econòmiques 
que mantinguin amb d’altres empreses a les que hagin de proporcionar l’accés o interconnexió, 
en tant en quant tinguin transcendència a efectes d’aquesta taxa. 
 
 
Article 12è. Inspecció 
 
1. La investigació i comprovació de la present taxa correspon als serveis d’inspecció propis de 
l’Ajuntament, que practicaran igualment les liquidacions resultants de les actuacions. 
 
2. Per a la comprovació dels elements determinants de la quantia de la taxa, l’Ajuntament 
podrà requerir l’auxili de l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, per tal de realitzar 
aquelles actuacions que hagin de desenvolupar-se fora dels seu àmbit territorial de 
competències. 
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Article 13è. Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites.  
 

 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 7 de novembre de 2006  i, definitivament el dia 20 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. 
 
 


