AJUNTAMENT

DE

LA TORRE

DE CAPDELLA

E X P E D I E N T relatiu a l'ordenació de la Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic local per part
d’empreses operadores del sector elèctric, telecomunicacions i hidrocarburs
d'acord amb el que disposa la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals i la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre.
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ORDENANÇA FISCAL NUM: 11
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL I VOL
SOBRE EL DOMINI PUBLIC LOCAL PER PART D’EMPRESES
OPERADORES DEL SECTOR ELÈCTRIC, TELECOMUNICACIONS I
HIDROCARBURS.D’acord amb les facultats normatives atorgades pels articles 133.2 i 142
de la Constitució Espanyola i article 106 de la Llei 7/1985 reguladora de les
Bases de Règim Local sobre la potestat normativa en matèria de tributs locals i
de conformitat també amb el que estableixen els articles 15 i següents, així
com el Títol II, tots ells de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les
Hisendes Locals en la seva redacció donada per la Llei 51/ 2002 de 27 de
desembre de modificació d’aquesta norma, es regula mitjançant la present
Ordenança Fiscal la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del sòl, subsòl i vol del domini públic local d’acord amb el règim i
amb les tarifes incloses en la present Ordenança.
ARTICLE 1er.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.Estan obligades a pagar la taxa que regula la present Ordenança totes
les persones físiques o jurídiques, societats civils, comunitats de Béns i demés
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 230/1963 de 28 de desembre
General Tributària, que essent operadors dels sectors d’electricitat,
telecomunicacions i hidrocarburs, duguin a terme la utilització privativa o es
beneficiïn de qualsevol forma de l’aprofitament especial, del domini públic local
amb les especificacions i concrecions del mateix que es diran, o que vinguin
gaudint d’aquests beneficis i que afectin en qualsevol forma al sòl, subsòl i vol
d’aquest domini públic local.L’aplicació de la present Ordenança es farà de la manera següent:
a) En règim general
b) En règim especial o de compensació.S’entén per àmbit d’aplicació en el règim general, la taxa a pagar per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del sòl, subsòl i vol del domini
públic local.
S’entén per àmbit d’aplicació en el règim especial la taxa a pagar per la
utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de les vies
publiques municipals a favor de les empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a
una part important del veïnat, entenent-se compreses les empreses
distribuïdores i comercialitzadores a què es refereix l’article 24 1, c) de la Llei

39/1988, i això únicament en allò referit a l’aprofitament especial o utilització
privativa de les seves instal·lacions en les vies publiques municipals.
ARTICLE 2on.- FET IMPOSABLE.Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local que es concreta en aquesta
Ordenança. Als efectes de la present Ordenança, s’entenen per domini públic
local tots els béns d’ús, domini o servei públic i els comunals o pertanyents al
comú de veïns, exceptuant-se, per tant, els anomenats béns patrimonials; i per
via pública, l’espai del sòl, subsòl i vol que, formant part del domini públic local,
estigui comprès per carrers, places, camins municipals i la resta d’espais del
domini públic local considerats com a “vies publiques” que es trobin dins del
perímetre del sòl urbà i urbanitzable.
Amb aquest fi, les persones físiques o jurídiques contribuents per
aquesta Ordenança quedaran obligades a presentar a l’Ajuntament durant el
primer mes de l’any una relació que comprengui i especifiqui totes les seves
instal·lacions i elements afectes a aquesta Ordenança. En altre cas, serà
determinat pels serveis tècnics municipals.Les taxes regulades en aquesta Ordenança són compatibles amb
l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions i amb altres taxes que tingui
establertes, o pugui establir aquest Ajuntament, tant per la utilització privativa o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies publiques municipals com
per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local.
ARTICLE 3er.- SUBJECTES PASSIUS.
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33
de la Llei General Tributària, que tinguin la condició d’”operadors dels sectors
d’electricitat, telecomunicació i hidrocarburs”: Que disfrutin, usin o aprofitin
especialment el domini públic local en benefici particular, d’acord amb alguns
dels supòsits que preveu l’article 20.3 d’aquesta Llei i especialment les
empreses que produeixen, transporten, distribueixen i comercialitzen energia
elèctrica, xarxes de telecomunicació i hidrocarburs i els seus elements annexes
i necessaris per a prestar el servei, afectant amb les seves instal·lacions al
domini públic local, exceptuades les empreses a les que s’aplica l’àmbit del
règim especial o compensatori ja contingut anteriorment.-

ARTICLE 4rt.- QUOTA TRIBUTÀRIA.La quantia de les taxes regulades en la present Ordenança serà la següent:

a) Per als subjectes passius sotmesos al règim general de la taxa i
Ordenança, constitueix la quota tributària la continguda en les tarifes que
figuren en l’annex.
Tractant-se la present taxa com de règim general per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, exceptuat el que
comprèn les vies públiques municipals, en els termes d’aquesta Ordenança
fiscal, l’import de les taxes previstes per aquesta utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local, es fixarà prenent com a
referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada d’aquesta
utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb l’apartat 1, a) de l’article 24 de la Llei
Reguladora, atesa la naturalesa específica de la utilització privativa o de
l’aprofitament especial, s’han establert les tarifes annexes, ateses les especials
circumstàncies
dels
subjectes
passius,
principalment
empreses
subministradores de serveis de subministrament d’interès general, entre elles
les empreses hidroelèctriques que transporten fluid elèctric per a la seva
posterior distribució o comercialització a altres companyies, entitats o
particulars i que ho fan mitjançant torres, suports, pals etc...sobre els que es
troben les línies que s’assenten i travessen béns d’ús, domini, servei públic i
béns comunals, excloses les vies publiques municipals, i que, en conseqüència,
no tenint la propietat sobre els terrenys afectats, mermen, en canvi, el seu
aprofitament comú o públic i obtenen sobre els mateixos una utilització privativa
o un aprofitament especial per al a seva pròpia activitat empresarialb) Per als subjectes passius de la taxa als que s’aplica l’Ordenança en
règim especial o compensatori, l’import de la taxa i, en conseqüència, de la
quota tributària consistirà, en tot cas, en l’1,5% dels ingressos bruts procedents
de la facturació que anualment obtinguin en cada terme municipal les referides
empreses.
A efectes d’aquest règim de quantificació de la taxa s’aplicarà a les
empreses a les que es refereix el paràgraf c) del núm. 1 de l’article 24 de la Llei
39/1988, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les que
s’efectuen els subministraments, com si, no essent titulars d’aquestes xarxes,
ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
ARTICLE 5è.- OBLIGACIO DE PAGAMENT.
1.- L’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta Ordenança neix:
a) En el cas de concessions de nous aprofitaments o utilitzacions
privatives del domini públic local, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència o inclús no tenint-la en el moment de l’autorització
o concessió administrativa per qui procedeixi.b) En el cas de concessions d’ aprofitaments o utilitzacions privatives ja
autoritzats, encara que no tinguin llicència municipal i sens perjudici de la

seva regularització pel subjecte passiu o titular de l’activitat, el primer dia
de cadascun dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa.2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) En el cas de concessions de nous aprofitaments o utilitzacions
privatives noves, per ingrés directe en les dependències Municipals o
bé on determini l’Ajuntament i sempre abans de retirar la corresponent
llicència sens perjudici de l’import d’altres obligacions tributàries.
Aquest ingrés tindrà el caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que
estableix l’article 26 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, quedant
elevat a definitiu al concedir-se la llicència corresponent.
b) En el cas de concessions d’ aprofitaments o utilitzacions privatives ja
autoritzats, un cop inclosos en els padrons o matrícules de la taxa, per
semestres naturals a les oficines de Recaptació Municipal des del dia
16 del primer mes del semestre fins el dia 15 del segon mes; no
obstant, l’Ajuntament pot disposar l’ingrés anual en una única vegada
amb les notificacions prèvies als contribuents de les taxes.
ARTICLE 6è.- REGIM D’INGRES DE LES TAXES
1.- La taxa s’exigirà normalment en règim d’autoliquidació.- També
s’exigirà mitjançant notificació de les quotes al subjecte passiu quan no existeixi
autoliquidació o el subjecte passiu no presenti declaració quant als elements i
demés per determinar les quotes tributàries.2.- Quan s’hagin subscrit convenis amb representants dels interessats o
dels propis subjectes passius segons el que preveu aquesta Ordenança, les
declaracions d’inici de l’aprofitament especial o utilització privativa o de les
variacions dels elements tributaris, així com l’ingrés de la taxa, es realitzaran
segons conveni.3.- En supòsits diferents del que es preveu en l’apartat 2, les quantitats
exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i per cada utilització privativa i seran irreductibles pels períodes de
temps assenyalats en els respectius epígrafs de la forma següent:
a).- En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, juntament
amb la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial, es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa o en
un altre cas s’aplicarà l’apartat 1 d’aquest article en relació amb el paràgraf
següent.
Alternativament, poden presentar-se a la Secretaria els elements de la
declaració per tal de què el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per determinar el deute. En aquest cas, s’expedirà un abonaré a

l’interessat, a l’objecte de què pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el
termini que procedeixi, en els llocs de pagament indicats en el mateix abonaré.
b).- En cas de què es tracti d’aprofitaments o utilitzacions ja existents o
autoritzats, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada
any o dins dels terminis que estableixi la liquidació, si es donés aquest cas,
excepte el període de 2003 que, en virtut de la modificació legislativa, podrà
realitzar-se fins el 31 de desembre d’aquest any.- Per tal de facilitar el
pagament, l’Ajuntament podrà remetre al domicili del subjecte passiu un
document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció de l’esmentat document de pagament no
invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament.
4.- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la
taxa, en el qual cas s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant la darrera
quinzena del període de pagament voluntari, establint-se en aquests supòsits
una bonificació del 5 per 100 de la quota tributària d’aquesta taxa, d’acord amb
el que estableix l’article 9 apartat 1 de la Llei reguladora.ARTICLE 7º.- NOTIFICACIONS DE LES TAXES.
1.- La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments o
utilitzacions a què es refereix aquesta Ordenança es realitzarà a l’interessat, en
el moment en què es presenta l’autoliquidació o en què es porta a terme la
liquidació de la mateixa.
No obstant el que preveu l’apartat anterior, si un cop verificada
l’autoliquidació aquesta resultés incorrecta, es practicarà la liquidació
complementària.
2.- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials o utilització
privativa objecte d’aquesta Ordenança continuats que té caràcter periòdic, es
notificarà personalment al sol·licitant l’alta al registre de contribuents entenentse en tot cas notificat amb l’aprovació del padró i el seu anunci d’haver estat
aprovat. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període
corresponent que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
ARTICLE 8º.- NORMES DE GESTIO.
1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat, o per la utilització privativa del domini públic
local i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els respectius
epígrafs.
2.- Les persones físiques o jurídiques i demés entitats interessades en la
concessió d’aprofitaments o en la utilització privativa regulats en aquesta

Ordenança o titulars de concessions administratives o altres autoritzacions
legals, que no comptin amb l’oportuna llicència municipal, hauran de sol·licitarla i complir els tràmits legals que resultin d’aplicació.3.- Un cop autoritzada l’ocupació sobre els béns a què es refereix
aquesta Ordenança, o establerta la mateixa, si no es va determinar amb
exactitud la durada de l’autorització que comporti l’aprofitament o la utilització
privativa, s’entendrà prorrogada a efectes d’aquesta Ordenança, fins que es
presenti la declaració de baixa pels subjectes passius.
4.- La presentació de la baixa sortirà efectes a partir del primer dia del
període natural de temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes.- La
no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.5.- Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions
representatives dels subjectes passius, o amb entitats que hagin de tributar
pels fets imposables previstos en aquesta Ordenança, amb la finalitat de
simplificar els procediments de declaració, liquidació o recaptació.

ARTICLE 9º.- INFRACCIONS.
Les infraccions d’aquesta Ordenança i defraudacions que es cometin
seran sancionades d’acord amb les disposicions vigents en la matèria.
Constitueixen supòsits especials d’infracció, qualificats de defraudació:
a) La realització d’algun aprofitament o utilització privativa dels
regulats per aquesta Ordenança, sense la necessària llicència
municipal.
b) L’ocupació del domini públic local excedint els límits fixats en la
llicència.La imposició de sancions no impediria, en cap cas la liquidació i
cobrament de les quotes meritades no prescrites.DISPOSICIO FINAL.
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió del 10 de Febrer de 2003 i que ha quedat definitivament aprovada
en data 24 de Març de 2003, regirà a partir d’u de gener de 2003, d’acord amb
la Disposició Transitòria Cinquena de la Llei 51/2002, i es mantindrà vigent fins
la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau,
l’Alcalde

La Secretària,

ANNEX DE TARIFES

CONCEPTE

IMPORT (Euros/any)



Per cada Transformador o similar .....................................................100 euros



Per cada riell..................................................................................144,96 euros



Per cada pal que suporti línies de transport o distribució
d’energia elèctrica .......................................................................386,56 euros



Per cada metre lineal de cable o canonada de conducció
d’energia o subministrament subterrani o aeri ................................96,64 euros



Per cada roseta ................................................................................96,64 euros



Per cada caixa d’amarrador / caixa d’enllaç .................................144,96 euros



Per cada torre metàl·lica inferior a 12 m2 ...................................

367 euros



Per cada torre metàl·lica superior a 12 m2 ..................................

500 euros



Per cada antena de telefonia mòbil ............................................1.502,53 euros

