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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Ordenança Fiscal núm. 20
TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA
Article 1 – Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.3.e) i 20.3.k) del Text Refòs de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada, en favor d’empreses
explotadores o prestadores de serveis de telecomunicacions o de subministraments que
afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança
Fiscal.
Article 2 – Fet Imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada, amb
independència de la titularitat de les xarxes, en favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments o telecomunicacions, per qualsevol mena de títol, que afectin a la
generalitat o una part important del veïnat.
2. La taxa regulada en aquesta ordenança és compatible amb les que, amb caràcter puntual
o periòdic, puguin acreditar-se com a conseqüència de la cessió d’ús d’infraestructures
especialment destinades o habilitades per l’Ajuntament per allotjar xarxes de serveis.
Article 3 – Obligats tributaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, a
qui s’atorguen les llicències per l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada, amb independència
de la titularitat de les xarxes o les instal·lacions. També quedaran obligades al pagament les
empreses, entitats o administracions que prestin serveis o explotin una xarxa de
comunicació en el mercat d’acord amb el que preveu el paràgraf 2n de 3 de l’article 7 de la
Llei 11/1998, de 24 d’abril, de General de Telecomunicacions, o a qui es beneficia de
l’aprofitament, si es procedeix sense l’oportuna autorització.
Article 4 – Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a)

Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)

Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
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c)

En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data del cessament.

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
en la Llei General Tributària.
Article 5 – Exempcions i bonificacions
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin la llicència per l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada, necessaris
per als serveis de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6 – Quota tributària
1. Les quotes de la taxa seran les següents:
EPÍGRAF PRIMER
a)

Per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o
una part important del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança
consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'1,5% dels ingressos bruts procedents
de la facturació que aquestes empreses obtinguin anualment en aquest terme
municipal.

b)

A l’efecte de l’apartat anterior, 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 3.1 el ingressos obtingut 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.

c)

Telefónica de España, SA presentarà les seves declaracions ajustades amb allò previst
a l’apartat 1 de l’article 4 de la vigent Llei 15/1987, de 30 de juliol, (disposició
addicional vuitena de la Llei 39/1988 LRHL). La declaració d’ingressos bruts
comprendrà la facturació de Telefónica de España, SA.

d)

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 Telefónica de España, SA,
encara que ho siguin íntegrament, que presten serveis de telecomunicacions i que
estan obligades al pagament d’acord amb el que estableix l’article 3.1 de la present
ordenança.

EPÍGRAF SEGON
a)

Per cada antena de telefonia mòbil, repetidor o similar instal·lat
en zona recomanada per l’Ajuntament ...................................

5.000,00 €
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b)

Per cada antena de telefonia mòbil, repetidor o similar instal·lat
en zona NO recomanada per l’Ajuntament ............................... 10.000,00 €

2. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de
serveis de subministrament esmentades en l’apartat anterior són compatibles amb l’impost
sobre construccions, obres i instal·lacions i amb altres taxes que estiguin establertes, o
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, de les que les esmentades siguin subjectes passius.
3. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la
que s’apliqui la concessió, autorització o adjudicació.
Article 7 – Meritació
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa va
ser sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir especialment el domini públic local
en benefici particular.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament.
Article 8 – Període impositiu
1. Quan l’autoritzat privativa o l’aprofitament especial ha de durar menys d’un any, el
període impositiu coincidirà amb aquell determinat a la llicència municipal.
2. Quan la utilització privativa o aprofitament especial sigui de diversos exercicis, la
meritació de la taxa tindrà lloc l´1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o
aprofitament especial, en que s’aplicarà proporcionalment.
3. Quan no s’autoritza la utilització privativa o aprofitament especial, o per causes no
imputables al subjecte passiu procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9 – Règim de declaració i ingressos
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
2. Els subjectes passius hauran de presentar autoliquidació durant els primers 20 dies de
cada trimestre natural, en relació als ingressos bruts obtinguts durant el trimestre natural
anterior.
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ
a què es refereix l'article següent i formular una declaració on hi consti la superfície de
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l'aprofitament. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i
de la seva situació dintre del municipi.
4. Els serveis tècnics municipals comprovaran que l’espai sol·licitat coincideix amb el
realment ocupat, de trobar-ne diferències es notificaran als interessats i, en el seu cas, es
procedirà a una liquidació complementària.
5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència.
Article 10 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
aprovat per l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2002,
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2003 i continuarà vigent mentre no se n'acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.

