ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
ARTICLE 1. Establiment i 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 57 del RDL 4/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

ARTICLE 2. Fet imposable
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
municipal realitzat per les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

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 del domini públic municipals.

ARTICLE 3. Subjectes passius
1.

Son subjectes passius de la taxa les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que aprofitin el
domini públic municipal

2.

Tenen la consideració d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil tots els operadors, tant si són
titulars de les xarxes o instal·lacions a través de les quals s'efectuen els serveis, com si es tracta d'operadors
mòbils virtuals.

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.

La base imposable de la taxa es calcula conforme als paràmetres següents:
Base imposable:

Núm. línies empresa x IMO

On:
IMO

Ingressos mitjos per operacions de l'empresa explotadora de serveis de telefonia
mòbil, en euros / línia, i que es calcula com:
.

IOm / núm. línies empresa
IOm
Núm.
empresa

Ingressos per operacions de l'empresa explotadora de serveis de telefonia mòbil, en
euros
Línies Número de línies de l'empresa explotadora de serveis de telefonia mòbil en el
municipi de Manresa

Aquests paràmetres es calcularan en funció de les dades publicades per la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions en el seu darrer informe anual.
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2. Les taxes regulades en 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.
3. Queda exclosa, per als 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 del domini públic.

ARTICLE 6. Quota tributària
La quantia de la taxa és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus impositiu de l'1,5 %.

ARTICLE 7. Deteriorament del domini públic
1.

2.

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.
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.

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.

3.

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 contribuents d'aquesta taxa hauran de satisfer quatre pagaments a compte anuals durant el mes posterior
a cada trimestre natural, que consistiran en el 25 % de la quota total corresponent a l'exercici immediatament
anterior, la qual es calcularà segons es disposa als articles 5 i 6 d'aquesta ordenança, en funció de les dades
de l’últim informe anual publicat per la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

3.

A més, hauran de presentar, abans del 30 d’abril de cada any, l'autoliquidació corresponent a l’exercici
immediatament anterior.
La quantitat a ingressar, de forma simultània a la presentació d'aquesta autoliquidació, serà el resultat de
minorar la quota tributària en l’import dels pagaments a compte realitzats pel contribuent en l’exercici a què
es refereixi.
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4.

En el supòsit que els pagaments a compte realitzats excedeixin de la quota anual de la taxa, l’import de
l’excés es compensarà en el primer pagament a compte que correspongui efectuar després de
l'autoliquidació anual.

5.

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 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 les liquidacions provisionals mitjançant procediment de
comprovació limitada de conformitat amb els article 136 i següents de la Llei general tributària.

Igualment, l'Ajuntament podrà practicar liquidació provisional mitjançant procediment de comprovació limitada
o de verificació de dades, 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 telefonia mòbil 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 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.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009, i continuarà en vigor fins a la
seva modificació o derogació.
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