
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 
 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT 

ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES QUE PRESTIN SERVEIS DE 

TELEFONIA MÒBIL 

 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

D’acord amb el que es preveu a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local, i als articles 58 i 20.3 apartats e) i k) de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb els articles 15 a 19 de la mateixa 

llei, aquest Ajuntament estableix la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial 

constituïts en el sòl, subsòl o vol de bens de domini públic municipal, a favor d’empreses que 

prestin serveis de telefonia mòbil. 

 

En tot el que no estigui previst en la present ordenança, serà d’aplicació supletòria l’Ordenança 

fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic local. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l’aprofitament especial per 

qualsevol mena de títol, constituït en el sòl, subsòl o vol de bens d’ús públic municipals, titulars 

de les xarxes, a favor d’empreses que prestin de serveis de telefonia mòbil, incloent les 

empreses distribuïdores i les empreses comercialitzadores. 

 

2. Es produeix el fet imposable de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic municipal. 

3. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb les que, amb caràcter puntual o 

periòdic, puguin establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de 

competència municipal. 

 

Article 3. SUBJECTE PASSIU 

 

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 

que es refereix l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que prestin serveis de telefonia mòbil, 

gaudint, utilitzant o aprofitant especialment per qualsevol mena de títol, el domini públic 

municipal en benefici particular en algun dels supòsits previstos a l’art. 20.3 de la Llei 39/1988. 

Entre les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil s’inclouen les empreses 

distribuïdores i les empreses comercialitzadores. 

 

Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 

1. La quota tributària és el resultat de multiplicar el número de clients que tinguin el seu 

domicili en el terme municipal de Santa Cristina d’Aro corresponent a l’empresa prestadora de 

serveis de telefonia mòbil, per l'1,5 per 100 dels ingressos mitjos per operacions. 

 

2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior, són ingressos mitjos per operacions, els 

resultants de dividir la xifra d’ingressos per operacions dels operadors de comunicacions 

mòbils, pel número de clients d’aquestes comunicacions mòbils, segons les dades que ofereixi 

per a cada exercici l’informa de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. 



 

És a dir, la fórmula de càlcul serà la següent: 

QT= Núm de clientes empresa x 0’015x IMO 

IMO= IO/Número clients mòbils 

QT és la quota tributària 

Número clients empresa, és el número de clients, de contracte i prepagament, de l’empresa amb 

domicili en el terme municipal. 

IMO son ingressos mitjos per operacions de comunicacions mòbils. 

IO son ingressos per operacions de comunicacions mòbils. 

Número clients mòbils, és el número total de clients de comunicacions mòbils. 

 

3. En el cas que no fos possible la tributació d’acord amb l’establer als apartats anteriors, les 

empreses de 

telefonia mòbil haurien de tributar per la taxa d’utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic municipal, en funció dels metres lineals de xarxa que utilitzen o aprofiten 

especialment per la prestació de serveis de telefonia mòbil i de la tarifa fixada al respecte per 

l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 

domini públic local. 

 

Article 5. DECLARACIÓ - LIQUIDACIÓ 

 

1. Les empreses explotadores de serveis 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 es determini a 

l’efecte, declaració - liquidació corresponent a l’exercici immediat anterior. 

 

2. La quantia 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 en l’exercici a que es refereixi. 

 

3. En el supòsit en que 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 6. PAGAMENTS A COMPTE. 

 

1. Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil hauran d’auto-liquidar la taxa i 

ingressar a l’Ajuntament la quota tributària corresponent a cada trimestre, en els models que es 

determinin a l’efecte, en concepte de pagament a compte de la taxa. La quantia de la quota 

tributària trimestral serà la que resulti d’aplicar el tipus de l'1,5 per 100 a la quarta part dels 

ingressos mitjos per operacions en el terme municipal, calculats segons les dades del darrer 

Informe anual publicat per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. 

 

2. L’auto-liquidació i ingrés dels pagaments a compte es realitzarà en el termini comprès entre 

els dies 1 i el 20 del primer mes de cada trimestre natural següent al que es refereixi l’auto-

liquidació. 

 

Article 7. ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU 

 

1.El període impositiu coincideix amb el trimestre de l’any natural, acreditant-se la taxa el 

primer dia de cada trimestre. 

 

2. En cas d’inici de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, 

la taxa s’acredita el primer dia del trimestre natural durant el qual s’ha produït aquest inici. Així 

mateix, s’acreditarà la taxa del trimestre natural durant el qual es produeixi la finalització de la 

utilització privativa o aprofitament especial. 



 

Article 8. PROTECCIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 

 

1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comportin la destrucció o deteriorament 

del domini públic, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa corresponent, vindrà 

obligat al reintegrament del cost total de la reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu 

import. 

 

2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en una quantitat igual al valor 

dels béns destruïts o a l’import del deteriorament sofert. 

 

3. Correspondrà als Serveis Tècnics Municipals la valoració dels danys produïts. 

 

Article 9. RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS 

 

La recaptació, inspecció, infraccions i sancions es regularan per les disposicions contingudes a 

l’ordenança fiscal general. 

 

Article 10. APROVACIÓ I VIGÈNCIA 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 

 

 


