ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
ARTICLE 1. Establiment, naturalesa de l'exacció
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i, específicament, l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i
de conformitat amb els articles 15 i 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl 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 una part important del veïnat, com a tribut objectiu i propi de l'Ajuntament de Manresa.
ARTICLE 2. Fet imposable
1.

Constitueixen el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa o els aprofitaments especials
constituïts al sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals a favor d'empreses o entitats que
utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa
i altres mitjans de comunicació, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, i, en general, de qualsevol
altre subministrament que requereixi la utilització de xarxes o instal·lacions que materialment ocupin el
subsòl, volada o sòl de les vies públiques municipals.

2.

Es consideraran prestats en el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa, requereixin la
utilització, gaudi o aprofitament del subsòl, vol o sòl de les vies públiques municipals, fins i tot si la seva
facturació es realitza a persones o entitats residents o domiciliades en altres municipis.

ARTICLE 3. Subjectes passius
1.

Són subjectes passius de la taxa les empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin
d'interès general o que afectin a la generalitat o una part important del veïnat, que utilitzin o aprofitin
especialment el subsòl, vol o sòl de les vies públiques municipals. En particular, tenen aquesta
consideració les empreses explotadores dels subministraments d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i
altres anàlegs, així com les empreses que exploten les xarxes de comunicació interna mitjançant
sistemes de fibra òptica, i, en general, de qualsevol altre subministrament que requereixi la utilització de
xarxes o instal·lacions que materialment ocupin el subsòl, volada o sòl de les vies públiques municipals.

2.

Tenen la consideració d'empreses explotadores de serveis de subministrament les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
Per tant, són subjectes passius d'aquesta taxa les empreses explotadores de serveis de
subministraments, tant si són titulars de les xarxes o instal·lacions a través de les quals s'efectuen els
subministraments, com si accedeixen a les mateixes en virtut de drets d'ús, accés o interconnexió.

ARTICLE 4. Responsables
1.

Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003, general
tributària.

2.

En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats o entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
s’assenyala en l’article 43 de la Llei general tributària.

ARTICLE 5. Base imposable
1.

Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudi de l'aprofitament especial del domini públic municipal, la
base imposable està constituïda per la xifra d'ingressos bruts procedents de la facturació que obtingui
anualment en el terme e municipal.
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Els subjectes passius contemplats en aquest apartat han de computar entre els ingressos bruts
procedents de la seva facturació les quantitats percebudes en concepte de drets d'accés o interconnexió
que correspongui a les xarxes esmentades.
2.

Quan per al gaudi de l'aprofitament especial a què es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu hagi
d'utilitzar la xarxa que pertanyi a un tercer, la base imposable de la taxa estarà constituïda per la xifra
d'ingressos bruts obtinguts anualment al terme municipal minorada en les quantitats que hagi d'abonar al
propietari de la xarxa, per la utilització de la mateixa.

3.

Als efectes previstos als apartats anteriors, s'entendrà per ingressos procedents de la facturació aquells
que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels
serveis prestats en cada terme municipal.
En tot cas, formaran part dels ingressos bruts esmentats tant els derivats del serveis de subministrament
en si mateix considerats com el que corresponguin a altres serveis accessoris o connectats amb ells,
inclosos els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i
substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en
la prestació dels serveis esmentats, i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació
realitzada pels serveis resultants de l'activitat pròpia de les empreses subministradores.
No s'inclouran entre els 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 constitueixin un ingrés propi
de l'entitat que és subjecte passiu de la taxa.

4.

Les taxes regulades en aquesta ordenança, exigibles a les empreses o entitats assenyalades a l'article 3,
punts 1 i 2 d'aquesta ordenança, són compatibles amb l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
i amb altres taxes establertes o que pugui establir l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització
d'activitats de competència local, de les quals les empreses mencionades hagin de ser subjectes passius.
Queda exclosa, pels subjectes passius d'aquesta taxa, l'exacció d'altres taxes derivades de la utilització
privativa o l'aprofitament especial constituït al sòl, subsòl o volada de les vies públiques.

ARTICLE 6. Quota tributària
1.

La quantia de la taxa és, en tot cas, i sense excepció, l'1,5% de la base imposable definida a l'article 5
d'aquesta ordenança.

2.

Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil queden excloses del règim de determinació de
la quota tributària previst en aquest article i l'anterior.

ARTICLE 7. Deteriorament del domini públic
1.

Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini
públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar
prèviament el seu import.

2.

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de l’Ajuntament.

3.

La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia sol·licitud de l’interessat un
cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs de reposició o
reparació. Si es consideraven deficients els treballs, s’efectuaran directament per l’Administració i el seu
cost anirà a càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de les obres resultés superior a l’import del dipòsit
previ o la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència.

4.

Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.

5.

L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què es
refereix aquest article.
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ARTICLE 8. Acreditament de la taxa
1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'aprofitament especial del domini públic que
es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança.

2.

Quan els aprofitaments especials que constitueixen el fet imposable de la taxa es perllonguen més d'un
exercici, l'acreditament de la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any. En aquest supòsit, el període
impositiu comprendrà l'any natural.

ARTICLE 9. Règim de declaració i ingrés
1.

S'estableix el règim d'autoliquidació.

2.

Els subjectes passius de la taxa hauran de presentar declaració-liquidació sobre els ingressos bruts
procedents de la facturació obtinguts al municipi i fer efectiu el pagament en règim d’autoliquidació a les
oficines de la Recaptació Municipal, en els terminis següents:
a)

Empreses amb uns ingressos anuals bruts obtinguts en el terme municipal durant l’exercici precedent
superiors a VINT milions d'euros:
Presentaran l’autoliquidació i faran l’ingrés abans de l’últim dia de cada període mensual, en relació
als ingressos obtinguts durant el mes anterior.

b)

Empreses amb uns ingressos anuals bruts obtinguts en el terme municipal durant l’exercici precedent
no superiors a VINT milions d'euros:
Presentaran l’autoliquidació i faran l’ingrés dins el primer mes de cada trimestre, en relació als
ingressos bruts obtinguts durant el trimestre anterior.

3.

Així mateix, hauran de presentar, dins el primer quadrimestre de cada any, declaració sobre el total
d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant l’any anterior, acompanyada del compte
d’explotació, llistat resum anual del número d’abonats, tarifes, energia consumida i facturació, detallant
tots els ingressos, amb inclusió dels obtinguts en concepte de lloguer i conservació de comptadors i
instal·lacions, escomeses, avaries, verificacions i qualsevol altre concepte facturat. Igualment, les
empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d'acreditar la quantitat satisfeta al propietari de les xarxes,
per tal de justificar la minoració d'ingressos a què es refereix l'article 5.2 d'aquesta ordenança.
Si la xifra d’ingressos és superior a la declarada d’acord amb l’apartat anterior, es farà efectiu el
pagament de la diferència que correspongui a les oficines de la Recaptació municipal, al moment de
presentar la declaració en règim d’autoliquidació.

4.

L’Administració municipal podrà inspeccionar, revisar i verificar les declaracions presentades i requerir de
les empreses la presentació dels documents i dades que estimin convenients per a justificar l’exactitud de
les xifres d’ingressos declarades.
En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades
que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà liquidació provisionals d'ofici, de conformitat
amb l'article 123 de la Llei general tributària.
Igualment, l'Ajuntament podrà practicar liquidació provisional d'ofici, quan els elements de prova que obrin
en el seu poder posin de manifest la realització del fet imposable de la taxa, l'existència d'elements del
mateix que no hagin estat declarats o l'existència d'elements determinants de la quantia del deute
diferents als declarats.

ARTICLE 10. Deure de col·laboració
De conformitat amb el que preveu 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, dins el primer quadrimestre de cada any o en el moment en què l’Ajuntament així ho
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requereixi, sobre les relacions econòmiques que mantinguin amb altres empreses a les quals hagin de
proporcionar l'accés o interconnexió, en quan tinguin transcendència a efectes de la present taxa.
ARTICLE 11. Recaptació i inspecció
La recaptació i inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de
Gestió, Inspecció i Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2004, i continuarà en vigor fins a la
seva modificació o derogació.
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