
 
 

 
 

 
 
INFORME JUSTIFICATIU PER A L’APROVACIÓ DE L’OF 3.16 RELATIVA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC  
MUNICIPAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
TELEFONIA MÓBIL PER L'ANY 2022 
 
 

Aquest projecte d'ordenança fiscal núm. 3.16, reguladora de la taxa per la utilització 

privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses 

explotadores de serveis de telefonia mòbil parteix del text que va ser aprovat  pel  

Plenari del  Consell  Municipal de  I'Ajuntament  de  Barcelona  de 20 de desembre de 

2019 (i publicat al BOPB el 30/12/2019).  

 

El contingut de l'ordenança fiscal esmentada en l'anterior paràgraf va ser recorreguda, 

en anteriors projectes normatius, per diferents empreses explotadores de serveis de 

telefonia mòbil: La sentencia de 9 de juliol de 2018 del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya desestima el recurs contenciós- administratiu  interposat   per  Orange   

Espagne,  SA,  i per  tant,  considera  que l'esmentada ordenança fiscal i el seu 

.informe tècnic-econòmic s'ajusta a la legislació vigent, i segueix la jurisprudència del 

Tribunal Suprem que ha avalat el càlcul del valor de la utilitat en la forma que preveu 

l'esmentada ordenança fiscal. Per altra banda, la sentència de  30 d’abril de  2019 del  

mateix Tribunal estima  el recurs  contenciós administratiu interposat per Vodafone 

España, SA per entendre que l'expedient  de l'esmentada ordenança fiscal no 

incorpora el preceptiu informe del Consell Tributari i, per  tant, es  declara  nul·la 

l'ordenança  en  qüestió,  sense  entrar  a  valorar  altres aspectes del recurs com ara 

tot allò relatiu al mètode de quantificació de la taxa i que s'havien validat expressament 

a l'anterior sentència.  

 

Finalment, el projecte normatiu de l’ordenança fiscal 3.16 aprovada el 20 de desembre 

de 2019, va ser declarat nul per la sentència de 28 d’abril de 2021 del TSJC que va 

estimar el recurs contenciós-administratiu interposat per Vodafone España, SAU per 

l’omissió del preceptiu tràmit de consulta pública prèvia de l’article 133 de la Llei 

39/2015. Però la mateixa sentència citada tornava a validar completament el règim de 

quantificació de l’import de la taxa. 

 

Així, el projecte normatiu de l’esmentada ordenança fiscal que es porta a aprovació i 

vigència a partir de 2022, reprodueix bàsicament el mateix contingut dels elements 



Ajuntament
de Barcelona

tributaris recollits en l'ordenanca fiscal aprovada per a l'any 2020, que resulta

ajustada tant a la doctrina judicial interna com de la jurisprudencia dels tribunals

europeus. en aquest cas, el projecte normatiu esmentat ha estat sotmes al tramit de

consulta pública previa sense que s'hagi rebut cap aportació en el Registre General

d'entrada de documents durant el període compres entre el 21 de juliol el 9 d'agost de

2021 (ambdós inclosos), relatiu al termini de presentació d'aportacions al projecte

d'Ordenanga fiscal 3.16 taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del

domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mobil,

segons consta en el certificat emés per la Secretaria general.

El projecte normatiu també ha estat enviat al Consell Tributari per que realitzi el seu

informe preceptiu a incorporar a l'expedient d'aprovació de les Ordenances Fiscals per

a 2022.

Aquesta proposta d'aprovació de l'ordenanga fiscal núm. 3.16, reguladora de la taxa

per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor

d'empreses explotadores de serveis de telefonia mobil, compleix els preceptes

establerts del RDL 2/2004 del text refós de la Llei d"Hisendes Locals
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