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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA I APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL
SÒL, SUBSÒL -O VOL DE LA VIA PÚBLICA, A FAVOR D'EMPRESES
PRESTADORES DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL i ALTRES
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

Article 1 - Fonament i naturalesa
A l'empara del previst en els articles 57, 20 I 24.1 del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. es
regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl.
subsòl o vol de les vies públiques municipals, que hauran de satisfer les següents
empreses:
a) Empreses prestadores del servei de telefonia mòbil, que siguin titulars de xarxes i
instal·lacions que ocupin el domini públic municipal.
b) Empreses prestadores d'altres serveis de telecomunicacions, diferents de la
telefonia, i siguin titulars de xarxes o instal·lacions que ocupin el domini públic
municipal.
Article 2 - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, a favor d'Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil i
Empreses prestadores d'altres Serveis de Telecomunicacions, diferents que els de
telefonia, que es prestin, total o parcialment, mitjançant recursos de la seva titularitat,
com ara antenes fixes, microcel·les, xarxes o instal·lacions que materialment ocupin el
domini públic municipal
Article 3 - Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa:
a) Les empreses o entitats explotadores de serveis de Telefonia Mòbil, de caràcter
públic o privat, titulars de les corresponents antenes, microcel·les, xarxes o
instal·lacions, a través de les quals es realitzin les comunicacions.
b) Empreses prestadores d'altres serveis de telecomunicacions, diferents de la
telefonia, sempre que siguin titulars, per qualsevol dret de titularitat concedida, de les
xarxes i sistemes de comunicació instal·lats en el domini públic municipal.
Article 4 - Període impositiu i meritació de la taxa
El període impositiu coincideix amb l'any natural i la taxa, de caràcter periòdic, es
merita el primer dia del període impositiu, llevat dels supòsits d'inici o cessament en la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la
prestació dels subministraments o serveis, casos en què correspondrà aplicar
prorrateig trimestral, conforme a les següents regles:
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a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, 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 d'activitat, es liquidarà la quota que correspongui
als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent aquell en que s'origina
el cessament.
Article 5, Quota tributària a satisfer per Serveis de Telefonia Mòbil
1. L'import de la taxa que han de satisfer les empreses explotadores dels Serveis de
Telefonia Mòbil, en funció dels recursos útils per a la telefonía mòbil instal·lats en
aquest municipi i del valor de referència del sòl municipal, es quantificarà
individualitzadament per a cada operador mitjançant l'aplicació de la següent fórmula
de càlcul:
CT = € / m2 básico x CPM x Supx T x CV
On CT és la quota tributària de cada subjecte passiu, fixada en funció dels següents
paràmetres:
a) € / m2 bàsic: 25,69 euros.
b) CPM: Coeficient de ponderació dels serveis mòbils respecte de la totalitat de serveis
de comunicacions prestats per l'obligat tributari. S’expressa en un percentatge
determinat per a cada operador en funció del seu nombre de línies mòbils de
prepagament i postpagament sobre el total de les seves línies fixes i mòbils actives en
el municipi a data de meritació. El resultat d'aplicar aquest coeficient no podrà excedir
un valor de 17,98 € / m2.
c) Sup: Superfície ocupada per l'operador. Es fixarà aplicant als metres lineals
d'obertura de cales o canalitzacions executades per l'obligat tributari, d'acord amb les
dades que consten en l'Administració municipal, l'ample mitjà utilitzat per a la
instal·lació de xarxes de telecomunicacions de 0,50 m2 per cada metre lineal.
d) T: Temps de durada de la utilització privativa o aprofitament especial, expressat en
la unitat corresponent a l'any o, si escau, fracció trimestral d'aquest (1, 0,25, 0,5 o
0,75).
e) CV: és el recàrrec que pondera tant l'ús del vol que efectuen els operadors
mitjançant la instal·lació d'elements com ara microcel·les, repetidors o altres similars
en façanes d'edificis, construccions i mobiliari urbà, com la major intensitat de trànsit
que permeten cursar aquests recursos. Es determina mitjançant l'aplicació del
coeficient 1,03 sobre la quota tributària quan el nombre d'elements instal·lats és
superior a 50.
Article 6 - Quota tributària a satisfer per altres Serveis de Telecomunicacions
L'import de la taxa que han de satisfer les empreses explotadores de Serveis de
Telecomunicacions diferents de la telefonia, en funció dels recursos útils per a la
prestació dels seus serveis, instal·lats en aquest municipi i del valor de referència del
sòl municipal, serà el resultat d'aplicar les quanties següents:
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a) Elements independents del Servei de Telefonia Mòbil: Per cada metre quadrat de
xarxa utilitzant cable òptic o cable coaxial, per a serveis de telecomunicacions 25,69
euros (mòdul bàsic).
b) Quan unes mateixes línies de comunicació s'utilitzin per prestar serveis de telefonia
mòbil i també altres serveis de telecomunicacions, s’incrementarà la liquidació
practicada amb els paràmetres de l'article 5, en un import proporcional a la intensitat
d'ús que representen els serveis diferents de la telefonia respecte al conjunt
d'operacions. La liquidació total (Comprensiva de la taxa resultant d'aplicar els articles
5è i 6è) no podrà superar el resultat d'aplicar la següent fórmula:
CT = € / m2 bàsic x Sup x T X CV
On cada un dels paràmetres té els valors indicats a l'article 5 d'aquesta Ordenança.
Article 7 - Exempcions i bonificacions
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en
les lleis o les derivades de l'aplicació dels tractats internacionals.
Article 8 - Règim de declaració i ingrés de la taxa per explotació de Serveis de
Telefonia Mòbil.
1. Les empreses explotadores dels Serveis de Telefonia Mòbil han de presentar,
abans del 31 de gener de cada any, declaració comprensiva de les dades que a
continuació s'especifiquen, referits tots ells a data de meritació, als efectes de que per
l'Administració municipal es practiquin les liquidacions a què es refereix l'apartat 2
d'aquest article:
a) Nombre de línies de telefonia mòbil, prepagament i postpagament, actives en el
municipi de Viladecans corresponents a abonats amb domicili en el terme municipal.
b) Nombre de línies de telefonia fixa actives al municipi de Viladecans- corresponents
a abonats amb domicili en el terme municipal.
c) Nombre de microcel·les, repetidors o elements similars instal·lats en el terme
municipal, a més d’indicar els metres totals de xarxa.
d) Plànol comprensiu de la xarxa titularitat de la companyia i/o en format AUTOCAD i/o
SHAPE.
2. L'Administració municipal practicarà liquidacions semestrals en els mesos de juny i
desembre, per l'import del 50 per cent de la quota que correspondria la liquidació
anual.
3. Tals liquidacions tindran el caràcter de provisionals fins que, realitzades les
comprovacions oportunes, es practiqui liquidació definitiva o transcorri el termini de
prescripció de quatre anys comptats des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini
de presentació a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article
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Article 9 - Règim de declaració i ingrés de la taxa per prestació d'altres serveis
de telecomunicacions.
1. Les empreses prestadores de Serveis de Telecomunicacions diferents de la
Telefonia presentaran en el primer trimestre de l'exercici en què s'iniciï la vigència de
la present Ordenança una declaració dels elements de la seva titularitat que ocupen el
domini públic.local i són necessaris per a la realització de la seva activitat amb
indicació dels metres totals ocupats, a més d’un plànol comprensiu de la xarxa
titularitat de la companyia, en format electrònic admès pels serveis tècnics municipals
(AUTOCAD i/o SHAPE).
2. Posteriorment, i en la mesura que tinguin lloc l'alta de nous elements materials, o la
baixa d’algun d’ells, presentaran successives declaracions davant l’ajuntament.
3. Basant-se en les dades aportades i les que consten en els Serveis Municipals, al
mes d'abril de cada exercici, es practicarà la liquidació corresponent, que tindrà el
caràcter de provisional.
4. L'empresa “Telefónica de España, SAU", a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya,
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de
l'1, 9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. Les restants
empreses del "Grup Telefònica", estan subjectes al pagament de la taxa regulada en
aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España, SA ha de satisfer la
taxa, en els termes que regula l'article 5 de la present ordenança.
Article 10 - Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades en les quals la llei limita la responsabilitat patrimonial dels
socis, partícips o cotitular es transmetran a aquests, que quedaran obligats
solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui i
altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys anteriors a la
data de dissolució que minorin el patrimoni social que hauria de respondre de tals
obligacions, sense perjudici de la responsabilitat solidària del pagament del deute
tributari pendent i, en el seu cas del de les sancions tributàries de qui siguin causants o
col·laborin en l'ocultació o transmissió de béns o drets de l'obligat al pagament amb la
finalitat d'impedir l'actuació de l'Administració tributària.
Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades en les quals la Llei no limita la responsabilitat patrimonial dels
socis, partícips o cotitulars es transmetran íntegrament a aquests, que queden obligats
solidàriament al seu compliment
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució, sense liquidació, es transmetran a les
persones o entitats que les succeeixin, o siguin beneficiaris de l’operació. Aquesta
norma també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu
d’una societat i entitat amb personalitat jurídica.
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3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de la seva dissolució, es transmetran
als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les
esmentades entitats.
4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.
Article 11 - Infraccions i sancions
1. La manca de presentació de les declaracions tributàries que preveuen els articles 8 i
9, necessàries per a la pràctica de liquidacions de la taxa, constitueix infracció
tributària tipificada en l'article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l'esmentat article.
2. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d'acord amb
el que es preveu a la Llei general tributària, en el Reglament General de les actuacions
i els procediments de gestió i inspecció tributàries, aprovat pel Reial Decret 1065/2007
en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
Disposició addicional 1a, Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.
Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladecans el 27
d’octubre de 2016, i començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
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