Art. 3r. Obligats tributaris. 1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en concepte de
contribuents, totes les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil titulars de les corresponents xarxes de
telecomunicacions, sistemes de fibra òptica, televisió per cable o altra tècnica que disposi o utilitzi xarxes o
instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o que hi estiguin instal·lades, independentment del seu
caràcter públic o privat, així com altres anàlogues.
2. Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o subsidiàriament, de les obligacions tributàries
dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta Ordenança, les persones físiques, jurídiques o les entitats
de l’article 35è. 4 de la Llei general tributària en els supòsits que s’hi estableixen i la normativa de
desenvolupament.
Art. 4t. Responsabilitats dels subjectes passius. 1. En el cas que l'aprofitament especial comporti la destrucció o el
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o l'entitat en qüestió està obligat, independentment
del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació
respectives i a dipositar-ne prèviament l'import.
2. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l'Ajuntament amb la mateixa quantitat que el valor dels
béns destruïts o que l'import del deteriorament efectivament produït.
En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els reintegraments anteriors.
Art. 5è. Meritació de la taxa i període impositiu. 1. La meritació de la taxa que regula aquesta Ordenança es
produeix:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència
corresponent.
b) En aquells supòsits en què la utilització privativa o l'aprofitament especial a què fa referència l'article 2n
d'aquesta Ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat la utilització o
l'aprofitament esmentat. A aquest efecte, s’entén que ha començat la utilització o l’aprofitament en el moment
en què s’inicia la prestació del servei als ciutadans que el demanen.
c) Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i el subsòl de les vies públiques municipals es
prolongui diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o
aprofitament especial del domini públic municipal, casos en què procedirà el prorrateig trimestral, conforme a les
regles següents:
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Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenança la utilització
privativa o l’aprofitament especial, total o parcial, constituït, en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques
municipals en el terme municipal de Barcelona, per les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que
prestin serveis, mitjançant recursos de la seva titularitat, com xarxes de telecomunicacions, sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o altra tècnica que disposi de xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic
local, encara que no s’hagi demanat o obtingut la corresponent llicència, autorització o concessió constituït en el
vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals.
2. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa, depenguin o estiguin
relacionats, directament o indirectament, amb l’aprofitament del vol, el sòl o el subsòl de la via pública o hi estiguin
en relació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 1r. Disposicions generals, naturalesa i objecte. D'acord amb allò que disposen els articles 133è.2 i 142è de la
Constitució, l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament,
els articles 15è, 20è a 27è i 57è del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona acorda la imposició i ordenació
d’una taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les vies
públiques municipals en el terme municipal de Barcelona, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia
mòbil, que es regirà pels esmentats preceptes i per aquesta Ordenança fiscal.

B

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL,
A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

A

Ordenança fiscal núm. 3.16

QT= €/m2 bàsic *S*CPTM
Sent:
a)

€/m2 bàsic= VMS * CR * 0,5

On VMS és el valor de mercat del sòl unitari per metre quadrat. Aquest valor és el resultat de multiplicar el valor
cadastral del sòl unitari /m2 del municipi de Barcelona pel coeficient de comprovació assignat a aquest municipi a
efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i l’impost sobre successions i donacions.
On CR és el coeficient del 0,06 que es determina com a rendibilitat mínima de l’arrendament de béns patrimonials,
de conformitat amb el que estableix l’article 92.2 del Reglament dels béns de les entitats locals, aprovat per RD
1372/1986, de 13 de juny.
La quantia de l’€/m2 bàsic per cada operador de serveis de telefonia mòbil serà el resultat d’aplicar el coeficient
del 0,5 a l’esmentada quantia.
b)

Superfície ocupada S=LXT*0,6

On LXT és la longitud de xarxa de telecomunicacions de cada obligat tributari, determinada en metres lineals.
On 0,6 és l’amplada mitjana per metre lineal utilitzada per la instal·lació de xarxes de telecomunicacions a la ciutat
de Barcelona, i que és de 0,60m2.
c)
CPTM és el coeficient de ponderació dels serveis de telefonia mòbil que cada obligat tributari presta
mitjançant aquesta xarxa, respecte de la totalitat dels seus serveis. Aquest percentatge es determina, per a cada
obligat tributari, en funció del nombre de línies mòbils prepagament i postpagament sobre el total de les línies de
telefonia fixa i mòbil dels seus abonats amb domicili al municipi de Barcelona, a data de 1 de gener de cada any.
En els casos on l’import de la quota tributària, calculada segons l’apartat anterior, dividit per la superfície ocupada
per l’obligat tributari excedeixi de la meitat de l’import de l’€/m2 bàsic, el paràmetre que es refereix la lletra a) de
l’apartat anterior serà la meitat de l’import de l’€/m2 bàsic i el càlcul de la quota serà el resultat de multiplicar
aquesta quantitat per la superfície ocupada.
Art. 7è. Normes de gestió, liquidació i recaptació. 1. Els obligats tributaris hauran de presentar a l’Administració
tributària municipal, fins el 28 de febrer de cada any, una declaració referida a l’any anterior, amb el contingut
següent:
a) Nombre total de línies postpagament de telefonia mòbil dels abonats amb domicili en el terme municipal de
Barcelona.
b) Nombre total de línies prepagament de telefonia mòbil dels abonats amb domicili en el terme municipal de
Barcelona.
c) Nombre total de línies de telefonia fixa dels abonats amb domicili en el terme municipal de Barcelona.
2. L’Administració tributària municipal practicarà liquidacions tributàries trimestrals basant-se en les dades per ells
declarades corresponents al període impositiu anterior al de meritació, les quals tindran el caràcter de provisionals
i de pagaments a compte, i que s’elevaran al resultat d’aplicar el 25% a l’import de la quota tributària calculada de
conformitat amb l’article 6è d’aquesta Ordenança.
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El valor de la utilitat derivada de l’ocupació del domini públic local es quantificarà amb l’aplicació de la següent
fórmula:
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Art. 6è. Quota tributària de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per
part de les empreses explotadores dels serveis de telefonia mòbil.
1. La quota tributària estarà constituïda pel valor de la utilitat derivada de la ocupació del domini públic local, per
part dels obligats tributaris.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b)

En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per
finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.

B

a)

