
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL  
 
Article 1. Concepte 
De conformitat amb el  previst a l’article 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Reguladora de Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb els articles 57, 20 i 24.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, reguladora del Text Refós d’Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix 
i ordena la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, sòl 
i el vol de la via pública municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una 
part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
1.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 o entitats que utilitzen el domini públic municipal 
per a prestar els serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin 
la generalitat o una part important de veïnats. 
 
2.L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la 
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o 
xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, amb 
independència de qui sigui el titular de les xarxes. 
 
3.En particular, es comprendran entre els serveis , els subministrament de gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o 
parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupin domini públic local. 
 
4.El pagament d’aquesta taxa suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes 
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de 
les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels subministraments 
d’interès general. 
 
Article 3. Subjectes passius 
1.Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part 



important del veïnat tal com les de subministrament de gas, electricitat, telefonia ( 
fixa ) i altres d’anàlogues, així també les empreses que exploten xarxes de 
comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió de cable o qualsevol altre 
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzades dels mateixos. 
 
2.Als efectes de la taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o 
entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són 
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés 
o interconnexió de les mateixes. 
 
3.També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats públiques o 
privades, que prestin serveis conforme a l’article 6 de la Llei General de 
Telecomunicacions. 
 
Article 4. Successors i responsables 
1.Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, 
que queden obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
A ) Que no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial , la quantitat íntegra 
dels deutes pendents. 
B ) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de 
liquidació que els correspongui 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
2.Les obligacions tributàries pendents de societats mercantils, en supòsits d’extinció 
o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiaris de l’operació. 
 
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 dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns de les fundacions, o als partícips o cotitulars 
de dites Entitats. 
 
4.Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereix els apartats anteriors s’exigiran als successors 
d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que el correspongui. 
 
5.Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones 
que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin per cometre-la. 



 
6.Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques, a què es 
refereix l’article 35 de  la Llei General Tributària, n’han de respondre solidàriament 
en proporció a les seves respectives participacions en aquestes entitats. 
  
7.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents s’han de transmetre als socis o participes al capital, que n’han 
de respondre solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls 
hagi adjudicat. 
 
8.Els administradors de persones jurídiques que no varen realitzar els actes de la 
seva incumbència pel compliment de les obligacions tributàries, han de respondre 
subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’han comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute 

exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
9.La responsabilitat s’ha d’exigir, en tot cas, en els termes i d’acord amb el 
procediment previst en la Llei general tributària. 
 
10.Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o 
deteriorament del domini públic local, el beneficiari sense perjudici del pagament 
de la taxa corresponent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
11. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament seria indemnitzat en quantia igual 
al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels danyats. 
 
12. L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i 
reintegrament a què es refereix el present apartat. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
1.L’Estat, les CC.AA i les Entitats locals no estan obligats al pagament de la taxa 
quan sol·licitin una llicència per procedir a la utilització o aprofitament especial 
descrits a l’article 1, necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o defensa nacional. 
 
2. No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Base imposable i quota tributària 
1.Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es procedeix el gaudiment 
d’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està 



constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que 
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades a 
l’article 3 d’aquesta Ordenança. 
 
2.Quan pel gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat 
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la 
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguda dins el terme 
municipal minorada en les quantitat que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, 
per l’ús de la mateixa. 
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin 
estat obtingut per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest 
terme municipals, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només 
s’exclouran els ingressos originats pels fets o activitats extraordinàries. 
 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos 
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quanties cobrades per 
compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte 
passiu de la taxa. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents: 
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin 
rebre. 
 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin 
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en 
els ingressos bruts definits en l’apartat 3. 
 
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualsevol altres de 
naturalesa anàloga. 
 
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 
 
e)Les quanties procedents de l’alienacions de béns i drets que formen part del seu 
patrimoni. 
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigible a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3, són compatibles 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 esmentades empreses hagin de ser 
subjectes passius. 
 



7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 
definida en aquest article. 
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés 
1.Respecte als serveis regulats a l’article anterior, s’estableix el règim 
d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat 
trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre 
natural al que es refereix. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar 
aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data 
de finalització. 
 
2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat 
hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una 
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, 
especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrats de la 
base imposable.  
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta 
als titulars de la xarxes a fi de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 
l’article 6.2 de l’Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació 
de l’empresa o entitat propietària de la xarxa. 
 
4.S’expedirà un document d’ingrés per l’interessat, que li permetrà satisfer la quota 
en els llocs i terminis de pagament que s’indiquin. Per raons de cost i eficàcia, quan 
de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de quota 
inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent. 
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que es 
preveu a l’article 27 de la Llei General Tributària. 
 
Article 8. Infracció i sancions 
1.La manca d’ingrés del deute tributari que resulti de l’autoliquidació correcta de la 
taxa dins els terminis establerts en aquesta Ordenança, constitueix infracció 
tributària tipificada a l’article 191 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 i demés Ordenament jurídic 
aplicable. 
 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa 



constitueix una infracció tributària qualificada a l’article 192 de la Llei General 
Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmenta article. 
 
DISPOSICIÓ  FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor , i començarà a aplicar-se el dia de la seva 
publicació al BOIB, quedant en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
 

Llubí, 4 de gener de 2012. 
El Batlle, 

 
 

Joan Ramis Perelló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 


