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AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local
Expedient: 564/2021.
Ordenança Fiscal número 11. Modificació.
El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, del dia 2 de novembre de 2021, aprovà inicialment la
imposició de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local per
instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
Aquest acord provisional l’Ordenança i els expedients han estat exposats al públic durant el termini de 30
dies hàbils, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província número 214, del 5 de novembre de
2021, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica, per què els interessats els examinessin i
poguessin presentar reclamacions. Atès que no ha estat presentada cap reclamació, aquests acords han
estat elevats a definitius.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es publica el text íntegre de l’Ordenança definitivament aprovada:
ORDENANÇA FISCAL
reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local per instal·lacions de transport
d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs
Preàmbul
A tenor de les facultats normatives atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Española i article
106 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de règim local sobre potestat normativa en matèria de tributs
locals i de conformitat, així mateix, amb l’establert en els articles 57, 15 i següents, del Text Refós de la Llei
d’hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i articles 20 i següents del mateix
text normatiu, en especial l’article 24.1 del propi cos normatiu, es regula mitjançant la present Ordenança
Fiscal la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia
elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs d’acord amb el règim i a les tarifes que s’inclouen en la present
Ordenança resultants d’un Informe tècnic econòmic preceptiu, el mètode de càlcul i paràmetres previstos en
el mateix han estat declarats conforme a dret pel Tribunal Suprem citant-se, a l’efecte, les sentències
2708/2016 (Recurs de Cassació 1117/2016); número 2726/2016 (Recurs de Cassació 436/2016); número
49/2017 (Recurs de Cassació 1473/2016), número 489/2017 (Recurs de Cassació 1238/2016), número
292/2019 (Recurs de Cassació número 1086/2017), número 308/19 (Recurs de Cassació 1193/2017),
número 1649/2020 (Recurs de Cassació 3508/2019), número 1659/2020 (Recurs de Cassació 3099/2019),
número 1783/2020 (Recurs de Cassació 3939/2019) i número 275/2021 (Recurs de Cassació 1986/2019),
entre d’altres, que validen aquest model d’Ordenança i fixen el contingut i exigències de la mateixa.
Article 1r. Àmbit d’aplicació
Vénen obligats al pagament de la Taxa que regula la present Ordenança totes les persones físiques o
jurídiques, societats civils, comunitats de Béns i altres entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que es beneficiïn de qualsevol manera de l’aprofitament
especial de domini públic local amb les especificacions i concrecions de la mateixa que es diran, o que
vinguin gaudint d’aquests beneficis.
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L’aplicació de la present Ordenança es refereix al règim general, que es correspon amb la Taxa a satisfer
establerta en l’article 24.1.a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per l’aprofitament
especial de domini públic local, en les què no concorrin les circumstàncies de ser empreses
subministradores de serveis d’interès general que afectin a la generalitat o una part important de veïnat i que
ocupin el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, circumstàncies previstes per l’article 24.1.c).
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet Imposable de la Taxa, d’acord amb l’article 20 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals
de 5 de març de 2004, l’aprofitament especial de domini públic local en el seu sòl, subsol i vol, amb:
a) Instal·lacions de transport d’energia amb tots els seus elements indispensables que, als mers efectes
enunciatius, es defineixen com caixes d’amarratge, torres metàl·liques, transformadors, instal·lacions o línies
pròpies de transport o distribució d’energia elèctrica, gas, aigua o altres subministraments energètics,
instal·lacions de bombament i altres elements anàlegs que tinguin a veure amb l’energia i que constitueixin
aprofitaments del domini públic local no recollits en aquest apartat.
b) Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.
L’aprofitament especial de domini públic local es produirà sempre que s’han d’utilitzar instal·lacions de les
referides que materialment ocupen el domini públic en general.
A l’efecte de la present Ordenança s’entén per domini públic local tots els béns d’ús, domini públic o servei
públic que es trobin en el terme municipal així com els béns comunals o pertanyents a el comú de veïns,
exceptuant per això els denominats béns patrimonials.
Article 3r. 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 35.4 de la Llei general tributària, Llei 58/2003, que gaudeixin o aprofiten
el domini públic local.
Principalment, seran subjectes passius d’aquesta Taxa amb les categories i classes que es diran, les
persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
Llei 58/2003, que tinguin la condició d’empreses o explotadors dels sectors d’aigua, gas, electricitat, i
hidrocarburs, sempre que gaudeixin o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular,
conforme a algun dels supòsits previstos en els articles 20 i següents de la Llei d’Hisendes Locals com ara
les empreses que produeixen, transporten, distribueixen, subministren i comercialitzen energia elèctrica,
hidrocarburs (gasoductes, oleoductes i similars) i aigua, així com els seus elements annexos i necessaris
per prestar el servei en aquest Ajuntament o en qualsevol altre lloc però que aprofiten, afectant amb les
seves instal·lacions, el domini públic local.
Article 4t. Bases, tipus i quotes tributàries
La regulació de les taxes de la present Ordenança serà la següent:
Constitueix la quota tributària la continguda en les tarifes que figuren en l’annex, d’acord amb el que preveu
l’article 24.1.a) de l’TRLHL, per l’aprofitament especial de domini públic local.
L’import de les taxes previstes per aquest aprofitament especial de domini públic local es fixa prenent com a
referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, com si els
béns afectats no fossin de domini públic, adoptats a la vista d’un informe tècnic-econòmic en el què es posa
de manifest el valor de mercat. Aquest informe s’incorpora a l’expedient per a l’adopció del corresponent
acord, conforme s’estableix a l’article 25 del RDL 2/2004 en vigor.
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Amb aquesta finalitat i d’acord amb l’apartat 1. a) de l’article 24 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
atenent a la naturalesa específica de l’aprofitament especial, resultarà una quota tributària corresponent per
a elements com ara torres, suports, pals, canonades, línies, conductors, repetidors, etc., que s’assenten i
travessen béns d’ús, domini o servei públic i béns comunals i que en conseqüència, no tenint els subjectes
passius la propietat sobre els terrenys afectats, minven però el seu aprofitament comú o públic i obtenen
sobre els mateixos un aprofitament especial per la seva pròpia activitat empresarial.
La quota tributària resultarà de calcular, en primer lloc, la base imposable, que ve donada pel valor total de
l’ocupació, sòl i instal·lacions, depenent del tipus d’instal·lació, destinació i classe que reflecteix l’estudi, a la
qual s’aplicarà el tipus impositiu que recull el propi estudi en atenció a les prescripcions de les normes sobre
cessió de béns d’ús i domini públic, de manera que la quota no resulta d’un valor directe d’instal·lacions i
ocupacions, que és el que constitueix la base imposable, sinó del resultat d’aplicar a aquesta el tipus
impositiu.
Amb aquesta finalitat, i d’acord amb l’exigència del Tribunal Suprem en les sentències, per totes, la de 3
desembre de 2020 que motiven aquesta Ordenança, s’estableixen en atenció a la justificació de l’Estudi, dos
tipus impositius diferents en atenció a la intensitat de l’ús del domini públic local:
a) El 5% en els aprofitaments especials de les instal·lacions com ara caixes d’amarratge, línies subterrànies,
torres metàl·liques, suports, transformadors, dipòsits o altres elements similars.
b) El 2,5% en l’aprofitament dels restants elements com ara línies aèries o cables de transport d’energia.
En conseqüència, la quota tributària de la Taxa està continguda en l’Annex de Tarifes corresponent a
l’Informe Tècnic-Econòmic que forma part d’aquesta Ordenança en el qual amb la metodologia emprada ha
obtingut i recollit la quota tributària en cada cas.
Article 5é. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en l’aprofitament
especial de domini públic local, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les
següents regles:
a) En els supòsits d’altes per inici d’ús o aprofitament especial, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament en la utilització o aprofitament especial, es liquidarà la quota que
correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent aquell en què s’origina el
cessament.
2. L’obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracti de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments o utilitzacions del domini públic
local, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudi de l’aprofitament especial o la utilització del domini públic local a què es refereix l’article 1
d’aquesta Ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat
aprofitament o utilització del domini públic local.
3. Quan els aprofitaments especials o utilitzacions del domini públic local es perllonguin durant diversos
exercicis, la meritació de la Taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural.
Article 6è. Normes de gestió
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1. La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Alternativament al règim d’autoliquidació, si així ho desitja el
subjecte passiu, podrà presentar declaració pel que fa als elements i altres per trobar les quotes tributàries.
En el supòsit de que el subjecte passiu no presenti autoliquidació en el termini que estableix aquest article o,
si s’escau, no presenti declaració, per part de l’Administració s’exigirà el pagament de la Taxa mitjançant
notificació de les quotes a subjecte passiu. Les autoliquidacions presentades per les empreses obligades
podran ser objecte de verificació i comprovació per l’Administració Municipal, que practicarà, si escau, les
liquidacions complementàries que procedeixin.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat de
la següent manera:
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 el paràgraf següent.
Alternativament, si així ho prefereix el subjecte passiu, poden presentar-se a Secretaria els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el
deute. En aquest supòsit, s’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pot satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini que procedeixi, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
b) En supòsits d’aprofitaments o utilitzacions ja existents o autoritzats, el pagament de la Taxa s’efectuarà en
el primer trimestre de cada any. Per tal de facilitar el pagament, o en el cas que el subjecte passiu no aporti
dades, un cop transcorregut aquest termini, l’Ajuntament durà a terme la pertinent liquidació i podrà remetre
al domicili del subjecte passiu un document liquidatori apte per permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora o en caixa municipal.
No obstant, la no recepció del document de pagament citat no invalida l’obligació de satisfer la Taxa en el
període determinat per l’Ajuntament es reserva el dret a aplicar els mecanismes de la LGT.
3. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la Taxa, en aquest cas, s’ordenarà el
càrrec en compte bancari durant l’última quinzena del període de pagament voluntari.
En tot el no previst en la present Ordenança relatiu a les normes de gestió i recaptació, o que contradigui la
Llei General Tributària, s’estarà al que estableix aquesta Llei pel seu caràcter general.
Article 7é. 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 notificació de la liquidació de la mateixa, si aquella no es presentés.
No obstant el previst en l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, es
practicarà liquidació complementària.
2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials de forma continuada, objecte d’aquesta Ordenança,
que té caràcter periòdic, la presentació d’autoliquidació o, en cas de prescindir el subjecte passiu de la seva
presentació, de liquidació, es tindrà per notificat, entenent des d’aquest moment l’alta en el registre de
contribuents. En cas d’optar aquesta Administració pel mecanisme potestatiu de la notificació col·lectiva,
aquesta alta li serà notificada al subjecte passiu segons el procediment legalment establert en la Llei
General Tributària. La Taxa d’exercicis successius podrà notificar-se personalment al subjecte passiu, o
col·lectivament mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període
corresponent que s’anunciarà en aquest últim cas el Butlletí Oficial de la Província.
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3. Les persones físiques o jurídiques i altres entitats interessades en la concessió o autorització
d’aprofitaments regulats en aquesta Ordenança o titulars de concessions administratives o altres
autoritzacions legals, que no comptin amb la preceptiva, si s’escau, llicència municipal, hauran de sol·licitar
la mateixa i complir els tràmits legals que resultin d’aplicació, sense que la falta de la mateixa els eximeixi
del pagament de la Taxa.
4. Una vegada autoritzada l’ocupació sobre els béns al fet que es refereix aquesta Ordenança, o establerta
la mateixa, si no es va determinar amb exactitud la durada de l’autorització que comporti l’aprofitament,
s’entendrà prorrogada a l’efecte d’aquesta Ordenança, fins que es presenti la declaració de baixa pels
subjectes passius i es procedeixi a la cessació de l’aprofitament.
5. La presentació de la baixa, amb el consegüent cessament en l’aprofitament, presentat a l’Ajuntament,
tindrà efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació
de continuar abonant la Taxa.
En tot el no previst en la present Ordenança relatiu a les normes de notificació, o que contradigui la Llei
General Tributària, s’estarà al que estableix aquesta Llei pel seu caràcter general.
Article 8è. Infraccions i sancions
En tot el relatiu al règim d’infraccions i sancions, s’aplicarà el disposat en la vigent Llei general tributària.
Disposició Final
La present Ordenança en el seu actual contingut, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2022, romanent en vigor per a
exercicis successius fins a la seva modificació o derogació expressa.
Aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de 2 de novembre, elevada a definitiva al
no haver-se presentat reclamacions.
La Torre de Capdella, 22 de novembre de 2021
L’alcalde, Josep Maria Dalmau Gil
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Annex 1
Quadre de tarifes identificatives amb la quota tributària
Càlcul base imposable
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Càlcul de la tarifa
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