ORDENANÇA FISCAL 20. TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.
ANNEX 8
EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS PUBLICS
Article 1r.
Naturalesa .
De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de març, els articles 20 al 27 de l’esmentat RDL
i en especial el 24.1.c), s’estableix i regula la present taxa per:
La utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques municipals, en favor d’empreses explotadores o prestadores dels serveis
de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, de telecomunicacions i
altres d’anàlogues que disposin o utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel
domini públic local o que estiguin instal·lades, amb independència de la titularitat de les
xarxes o de les instal·lacions i que afectin a tot o a una part important del veïnatge,
l’import d’aquelles consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 per 100 dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme
municipal les esmentades empreses. Aquestes taxes són compatibles amb altres que
puguin establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència
local, de les que les esmentades empreses hagin d’ésser subjectes passius conforme al
que estableix l’article 23 del RDL 2/2004.
Article 2n.
Subjecte passiu.
2. Es consideren subjectes passius, en quan es refereix la taxa de l'1,5% dels ingressos
bruts, a totes les empreses explotadores, prestadores de serveis, comercialitzadores,
distribuïdores, etc. siguin o no propietàries de les xarxes.
Totes les empreses titulars de les xarxes tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament
les dades de les altres empreses que d’alguna manera operen en les seves xarxes.
3. A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de
la facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses obligades al
pagament d’acord amb l’article 24.1.c) els ingressos obtinguts en el període esmentat per
aquestes empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris,
incloent-hi 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.
4. Les quotes d’aquesta taxa que correspongui a Telefònica de España, SA es
consideren englobades en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a que es
refereix l’apartat 1 de l’article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
5. La compensació a la que es refereix l’apartat anterior no serà en cap cas d’aplicació a
les quotes meritades per les empreses participades per Telefònica de España, SA,
encara que ho siguin íntegrament, que presten serveis de telecomunicacions i que estan
obligades al pagament.
L’Ajuntament exigeix la taxa en règim de liquidació.

L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la fi de simplificar
l’acompliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
Disposició final.
Aquest Annex estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.”
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