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I.
I.1.

INTRODUCCIÓ
Antecedents

La utilització de la xarxa de canalitzacions, galeries de serveis i clavegueram
municipals, per a l’extensió de la xarxa de telecomunicacions dels operadors i l’ús que
alguns d’ells fan de la infraestructura de canalitzacions municipals està regulat en base
a acords de cessió d’ús, en algun cas signats fa més de 10 anys, on s’estipulen preus i
condicions pròpies de la situació del mercat de les telecomunicacions en el moment de
la signatura dels acords.
D’altra banda, existeixen altres béns del domini públic municipal com sales tècniques
al subsòl, espais als equipaments municipals, ja sigui als terrats (per antenes de
telefonia mòbil) o a les façanes, així com altres infraestructures municipals de l’espai
públic que formen part del mobiliari urbà (com els armaris o quadres elèctrics, els
bàculs, les marquesines...) susceptibles d’allotjar sistemes i equips de
radiocomunicacions. En alguns casos ja regulats per l’ordenança fiscal 3.10 i en
d’altres pendents de regular.
El mercat de les telecomunicacions ha evolucionat molt, tant pel que fa al
desplegament d’infraestructures per part dels operadors, com pel que fa al marc legal
que regula les condicions en què administracions públiques i empreses privades
poden i estan obligades a posar les infraestructures de telecomunicacions a disposició
del mercat.
De fet, cal tenir present que l’article 37 de la Llei General de Telecomunicacions (Llei
9/2014, de 9 de maig) estableix que:
“...les administracions públiques titulars de les infraestructures susceptibles
de ser utilitzades per al desplegament de les xarxes de comunicacions
electròniques públiques facilitaran l'accés a aquestes infraestructures,
sempre que aquest accés no comprometi la continuïtat i seguretat de la
prestació del els serveis públics que es duen a terme en aquestes
infraestructures, en condicions objectives, de transparència i nodiscriminació als operadors que instalꞏlen o operen xarxes públiques de
comunicacions electròniques, sense que en cap cas pugui establir
qualsevol dret d'accés preferent o exclusiu a les infraestructures citades en
benefici d'un operador determinat o d'una xarxa de comunicacions
electròniques concreta. En particular, l'accés a aquestes infraestructures
per a la instalꞏlació o el funcionament d'una xarxa pot no ser atorgat o
reconegut per procediments de licitació.”
I.2.

Objecte de l’informe

Així doncs, i tenint en compte aquest canvi de context en el sector, aquest document
després d’avaluar la situació actual i analitzar els preus de mercat, planteja una
proposta de tarifes que actuï en benefici de la Ciutat, l’Ajuntament i del sector. En
concret, s’han estudiat les següents utilitzacions privatives o aprofitaments especials
del domini públic municipal, així com la prestació de serveis associats, a favor
5
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d’explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions
electròniques:
1. Cessió d’ús de béns del domini públic per ocupacions en subsòl de:
a. canalitzacions: tubulars, conductes o subconductes, registres i/o arquetes
b. galeries de serveis per estesa de cables
c. conductes o subconductes al clavegueram de la ciutat
2. Cessió d’ús de béns del domini públic per ocupació d’espais:
a. d’equipaments municipals per incloure-hi les antenes de telefonia mòbil
b. a sales tècniques o CPDs municipals
c. a façanes d’equipaments municipals per a equips de radiocomunicacions
d. als armaris i/o quadres municipals per incloure-hi els equips auxiliars
3. Cessió d’ús de béns del domini públic per a sistemes i equips de
radiocomunicacions (small cells i dispositius IoT):
a. microantenes de tecnologia 5G o similar
b. dispositius IoT autònoms (sense necessitat d’alimentació elèctrica ni
connectivitat)
4. Utilització privativa o l’aprofitament especial en el vol, el sòl i el subsòl de la via
pública amb la instalꞏlació de bàculs, armaris, canalitzacions i altres elements
auxiliars que tinguin a veure amb les xarxes de comunicacions electròniques i que
constitueixen aprofitaments o utilitzacions del domini públic local.
Per a l’elaboració de la present proposta, d’acord amb allò establert a l’esmentada
Resolució CFT/DTSA/037/18 de la CNMC, s’ha tingut en compte l’Oferta de
Referencia MARCo, d’abril de 2019 i altres informes elaborats anteriorment per
l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), com són:
 Informe addicional per reafirmar la proposta de modificació de preus proposada
en dos informes anteriors. De setembre del 2016.
 Informe sobre el cànon aplicat al desplegament de cables de
telecomunicacions de tercer pel clavegueram de Barcelona. De maig del 2016.
 Informe tècnic per al establiment del preu de lloguer de la xarxa de
clavegueram de la ciutat de Barcelona per a l’extensió de xarxes de
telecomunicacions. De febrer de 2015.
 Informes justificatius i econòmics de les ordenances fiscals 3.11, 3.16 i 3.17,
així com els corresponents als epígrafs j) i k) de l’apartat 3 de l’ordenança fiscal
3.10.
I.3.

Fonament de la contraprestació

L’art.20, apartat 3er del TRLHL, preveu que les entitats locals puguin establir taxes per
qualsevol supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, i
en particular el supòsit “ e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local”.

6

INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA
Oficina Societat del Coneixement
Carrer Tànger 98, pl. 12
08018 Barcelona

II.

JUSTIFICACIÓ DEL RÈGIM DE QUANTIFICACIÓ PROPOSAT

II.1. Regla de quantificació aplicable
L’article 24.1.a) TRLHL estableix que l’import de les taxes previstes per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es fixaran “amb caràcter
general prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada
d’aquesta utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic. A
tal efecte, les ordenances fiscals podran assenyalar en cada cas, atenent la naturalesa
específica de la utilització privativa o de l’aprofitament especial de què es tracti, els
criteris i paràmetres que permetin definir el valor de mercat de la utilitat derivada”.
D’aquí se’n desprèn:
a) és necessari partir del valor de la utilitat (no el valor del bé), que hom assimila a
un valor d’arrendament o de rendibilitat de la inversió; i
b) que la quota s’ha d’establir amb referència a aquest valor, sense que la Llei
determini si constitueix una restricció mínima o màxima.
Per la seva part, l’art. 24.2 TRLRHL estableix que “en general, i d'acord amb allò
previst en el paràgraf següent, l'import de les taxes per la prestació d'un servei o per la
realització d'una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible
del servei o activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació
rebuda. // Per a la determinació d'aquest import es tindran en compte els costos
directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i,
en el seu cas, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament
raonable del servei o activitat per quina prestació o realització s'exigeix la taxa, tot això
amb independència del pressupost o organisme que el satisfaci [...].”
II.2. Determinació del valor de mercat o del valor de la utilitat
II.2.a. OCUPACIONS D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS AL SUBSÒL
La fixació de preus en un mercat en competència té unes dinàmiques pròpies fixades
pels costos, les decisions del regulador, i les estratègies competitives de les empreses.
Els preus en el mercat privat no son públics; i es per aquest motiu - entre d’altres de
comercials i legals-, que considerem un valor de referència que és el que marca el
regulador.
La CNMC (abans CMT) l’any 2009 va aprovar l’oferta pública MARCo1 que estableix
les obligacions i regula les condicions en que TESAU, com a operador amb pes
significatiu de mercat (incumbent), ha de posar a disposició de tercers operadors les
seves infraestructures per al desplegament de fibra òptica. L’oferta MARCo està
essent àmpliament utilitzada pels operadors de telecomunicacions i ha establert, de
facto, uns preus de referència al sector.

1

Actualitzada a l’abril de 2019
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Telecomunicaciones/Ofertas/Marco/Oferta%20M
ARCo%20abril%202019.zip
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De fet, a la Resolució CFT/DTSA/037/18 de la CNMC, aquesta aconsella a
l’Ajuntament de Barcelona que consideri els preus establerts per la CNMC a l’oferta
MARCo de Telefónica. Per aquest motiu, s’utilitzaran per al càlcul del valor de
mercat els preus de referència de l’oferta MARCo.
II.2.b. OCUPACIONS D’ESPAIS
El preu del m2 es calcula tenint en compte el preu mensual mitjà a Barcelona pel
lloguer d'habitatge2 (13,9 €/m2).
No obstant, diferents organismes3 posen de manifest que dins de l’àmbit del sector
immobiliari, els edificis que tenen una antena de telefonia mòbil situada a prop
pateixen una distorsió en el preu de mercat al voltant d'un 25% (malgrat que en alguns
casos es pot arribar al 50%...) i que, per tant cal aplicar al preu mensual per metre
quadrat, resultant un preu de 17,37 €/m2, equivalent a un valor anual de 208,44€/m2.
II.2.c. SISTEMES I EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIONS (SMALL CELLS I
DISPOSITIUS IoT)
Pel que fa als costos vinculats a la superfície ocupada d’infraestructures municipals
(bàculs o suports, armaris o quadres elèctrics), el preu del m2 considerat és el mateix
que s’aplica en el cas anterior d’espai a equipaments públics, establert en un preu
mensual 17,37 €/m2, equivalent a un valor anual de 208,44€/m2.
Tanmateix, no es considerarà l’increment del 25% per la distorsió que pateixen els
edificis amb una antena de telefonia mòbil en el cas dels armaris o sales tècniques ja
que aquests espais són per ubicar equips auxiliars, en cap cas les antenes. Així doncs,
el preu mensual queda establert en 13,9 €/m2, equivalent a un valor anual de
166,80€/m2.
II.2.d. INFRAESTRUCTURA I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS PROPIS
D’EXPLOTADORS DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Es detallen els criteris i paràmetres tinguts en compte per definir el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic
local en el seu sòl, subsòl i vol, amb infraestructura i altres elements auxiliars propis
(canalitzacions, arquetes, registres, armaris i quadres elèctrics, suports o bàculs,...), a
favor de les empreses explotadores de serveis de telecomunicacions.
El valor de la utilitat derivada de l’ocupació del domini públic local es quantifica amb
l'aplicació de la següent fórmula:
Quota Tributària = S x Mòdul bàsic
Sent:
On S, és la Superfície ocupada;

2 Preu mitjà del m2 de lloguer d'habitatge a Barcelona (2on Trimestre 2019).
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/ipreus/habllo/evo/tllogem2.htm
3 www.next-up.org
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On Mòdul bàsic (€/m2) = (VMS + VC) * CR * RM
- VMS, és el Valor de Mercat del Sòl unitari per metre quadrat. Aquesta magnitud es
determina en base als valors cadastrals per l’any 2019 publicats pel Departament
d’Estadística i Difusió de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, i que d’acord amb la
taula següent, per a l’ús “Sòl sense edificar” és de 190,60€/m2.

- VC, és el Valor de Construcció unitari per metre quadrat. Aquest valor és variable
segons el tipus d’element considerat (canalització, bàcul o suport, armari,...)
- 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 RO 137211986, de
13 de juny.
Segons el que estableix l’article 24.1 lletra a) TRLRHL, s'ha de prendre com a
referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de l’esmentada
utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic local. En
aquest sentit, un cop quantificat el valor de mercat del sòl unitari segons la
magnitud VMS anterior, és necessari determinar el paràmetre de la utilitat derivada
de l’esmentada utilització o aprofitament especial, en altres paraules, el rendiment
d'aquesta utilització o aprofitament. Per arribar a aquest paràmetre, s'ha tingut en
compte la normativa aplicable sobre el patrimoni dels ens locals.
El Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (Decret 336/1988, de 17
d'octubre), no estableix cap paràmetre en aquest sentit. És per això, que aplicant la
regla de supletorietat continguda en aquest cas, a l’article 19.3 de l’esmentat
reglament català, ens remetem a una norma estatal no bàsica en matèria de règim
local el reglament estatal de patrimoni deis ens locals (RO.13 2/1986, de 13 de
juny).
9
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El coeficient del 0,06 proposat com a paràmetre de mesura de la rendibilitat de la
present utilització privativa o aprofitament especial prové d'aquest Reglament de
patrimoni dels ens locals (RO 1372/1986, de 13 de juny); en concret, del que
estableix el seu article 92:
"1. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales
de las entidades locales se regirán, en todo caso, en cuanto a su preparación y
adjudicación por la normativa reguladora de contratación de las Entidades locales.
Será necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la cesión fuera
superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto.
2. En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del
valor en venta de los bienes".

En el present cas, es pren com paràmetre de la rendibilitat d'aquesta utilitat o
aprofitament del domini públic local, el 6% establert per l’arrendament o cessió d'ús
dels béns patrimonials dels ens locals, d'acord amb aquesta norma que és
d'aplicació supletòria a la normativa reguladora del patrimoni dels ens locals a
Catalunya.
- RM, factor que, d’acord amb la normativa cadastral, permet limitar en un 50% el
valor de la rendibilitat derivada d'aquesta utilització o aprofitament especial, doncs
el rendiment de la taxa en cap cas pot assolir el valor de mercat de la utilitat
derivada de l’aprofitament especial; el coeficient proposat és el mecanisme de
modulació de la taxa en aquest sentit.
El valor obtingut de l’aplicació de l’anterior fórmula és la utilitat derivada de
l’ocupació del domini públic que serà el resultat d'aplicar el coeficient del 0,5 al valor
obtingut segons la fórmula anteriorment raonada.

II.3. Determinació dels costos per a la realització del servei o activitat
Per determinar el cost dels diferents serveis es considera el cost directe associat a la
realització i tramitació de l’activitat de referència, a partir dels costos de retribució del
personal.
A cada apartat es detalla el sumatori dels costos de retribució de cada persona que
intervé en el procés, resultant del producte entre el cost mig hora corresponent a la
seva categoria i el temps de dedicació necessari per prestar una unitat de servei.
Com a base de partida es pren el següent quadre de cost mig/hora per categories
facilitat per la Gerència de Recursos Humans (segons Acord de Condicions octubre de
2018):
Concepte
Hora Tècnic Superior
Hora Tècnic Mig
Hora Administratiu
Hora Auxiliar Administratiu
Hora Personal vigilància, atenció al públic

Categoria
A1
A2
C1
C2
E

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
23,61 €
19,60 €
14,43 €
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Així doncs, en els següents apartats es justifiquen els criteris i paràmetres que s’han
tingut en compte per definir, les diferents quotes tributàries per la utilitat derivada de
cada concreta utilització privativa o aprofitament especial del domini públic del municipi
de Barcelona, així com els costos directes i indirectes associats a la tramitació
corresponent.
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III. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA TAXA PER LA CESSIÓ D’ÚS DE
BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC PER OCUPACIONS D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS AL SUBSÒL
III.1. Canalitzacions: tubulars, conductes o subconductes, registres i pericons
Les característiques de les canalitzacions són diverses, tant pel que fa al diàmetre dels
tubulars instalꞏlats com les dimensions dels pericons i registres, però en general i
prenen com a referència els elements de l’oferta MARCo, s’estableixen les següents
consideracions:
-

Els subconductes instalꞏlats són de 40 mm i 63 mm.
Per contemplar la repercussió dels pericons i registres s’aplica un coeficient d’1,29
al preu del metre de subconducte en concepte d’ús d’elements de registre. Aquest
coeficient deriva del model bottom-up de costos de desplegament de xarxa
d’accés utilitzat per la CNMC per determinar els preus regulats dels serveis
majoristes.

D’altra banda, pel que fa al manteniment de les infraestructures compartides, cal dir
que la clàusula catorzena del contracte-tipus incorporat a l’Annex III de l’oferta MARCo
assenyala que:
“TELEFÓNICA DE ESPAÑA asumirá íntegramente el mantenimiento, preventivo y correctivo, de las
infraestructuras cuyo uso resulte compartido con OPERADOR AUTORIZADO en virtud del presente
Contrato, sin que la realización de dichas tareas suponga para éste ningún coste adicional respecto al
precio abonado por la cesión de las infraestructuras, salvo en el supuesto de daños causados a las
infraestructuras directamente o por cuenta de OPERADOR AUTORIZADO, en cuyo caso éste asumirá la
responsabilidad oportuna.
En caso de que exista una avería en las infraestructuras compartidas por motivos ajenos a TELEFÓNICA
DE ESPAÑA, ésta se hará cargo de la reparación de las infraestructuras y OPERADOR AUTORIZADO se
encargará de reparar los cables pertenecientes a su red. TELEFÓNICA DE ESPAÑA pondrá a disposición
de OPERADOR AUTORIZADO los mismos medios que utiliza para la reparación provisional de sus
propias averías en las infraestructuras, hasta que se pueda realizar el cambio de sección o reparación
definitiva. En cualquier caso, la interrupción del Servicio no dará lugar a indemnización alguna a favor de
OPERADOR AUTORIZADO”.

En conseqüència i d’acord amb la Resolució CFT/DTSA/037/18 de la CNMC, excepte
danys provocats per l'operador sobre la infraestructura ocupada, les despeses
ordinàries pel seu manteniment correspondrà assumir-les a l’Ajuntament de Barcelona
com a propietari de la mateixa i perquè aquestes despeses ja es troben considerades
en els preus majoristes regulats per l'ocupació de conductes, registres i pals. Aquestes
despeses representen entre el 10% i el 15% dels preus regulats en l'oferta MARCo.
III.1.a. OCUPACIÓ INFRAESTRUCTURES (quota recurrent)
El document MARCo estableix en l’apartat 3.3 PRECIO DE CANALIZACIONES el preu
de l’ús compartit en base a un preu proporcional al nombre de metres lineals utilitzats i
al grau d’ocupació de la canalització. L’estructura de preus queda resumida en la taula
següent:
PREU
Recurs ocupat
mes / metre lineal
Subconducte de 40mm de diàmetre
0,062 €
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Subconducte de 63mm de diàmetre
0,175 €
Pel que fa als registres i pericons, com ja s’ha comentat, s’aplica un coeficient d’1,29 al
preu del metre lineal de canalització, i per tant el preu resultant és:

Concepte
Subconducte de 40mm de diàmetre
Repercussió registres i pericons
TOTAL PREU PER METRE LINEAL

Concepte
Subconducte de 63mm de diàmetre
Repercussió registres i pericons
TOTAL PREU PER METRE LINEAL

PREU
RATI
€ / ml
mes / metre
(Coeficient
(mensual)
lineal
metres lineals)
0,062 €
0,062 €

1
1,29

0,062 €
0,018 €

PREU
RATI
€ / ml
mes / metre
(Coeficient
(mensual)
lineal
metres lineals)
0,175 €
0,175 €

1
1,29

0,175 €
0,051 €

€ / ml
(anual)
0,744 €
0,216 €
0,960 €

€ / ml
(anual)
2,100 €
0,609 €
2,709 €

III.1.b. SERVEIS ASSOCIATS (quota única)
Per tal que es pugui ocupar una infraestructura, prèviament s’han de realitzar un seguit
de comprovacions per tal de validar la viabilitat i garantir la continuïtat del
funcionament del servei existent, a més dels costos de gestió inicials i durant
l’ocupació, tant pel que fa al control administratiu de l’expedient (inventari, gestió
econòmica i legal) com del control tècnic de les infraestructures ocupades
(inspeccions, canvis, modificacions, ...). A continuació s’estimen aquests costos.
 Viabilitat
Equivalent al preu establert en l’apartat 2.1 PRECIO DE ANÀLISIS DE SOLICITUDES
PREVIO (VALIDACIÓN) de l’oferta MARCo, fixat en 52,50€.
Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte

COST/HORA

Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU VIABILITAT

35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
0,40
1,00
0,40

COST ANUAL
14,24 €
30,77 €
7,84 €
52,85 €

 Replanteig
Equivalent al preu establert en l’apartat 2.2 PRECIO DE REPLANTEO CONJUNTO de
l’oferta MARCo, fixat en 154,00€ la visita més 44,00€ per cada registre obert i 15,41€
per cada pericó.
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Per l’estimació dels costos s’ha considerat una visita tipus de 3h, amb els següents
conceptes:
Concepte

COST/HORA

Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU REPLANTEIG

35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
1,00
4,00
1,00

COST ANUAL
35,59 €
123,08 €
19,60 €
178,27 €

Per cada hora o fracció addicional a les 3h previstes de visita, el preu s’incrementarà
en l’import corresponent a l’hora de Tècnic Mig.
 Alta
Equivalent al preu establert en l’apartat 2.4 PRECIO DE ALTA de l’oferta MARCo, fixat
en 31,50€.
Els treballs d’alta inclouen les activitats de registre al sistema i les gestions oportunes.
Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte

COST/HORA

Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU ALTA

30,77 €
19,60 €

HORES
0,40
1,00

COST ANUAL
12,31 €
19,60 €
31,91 €

III.1.c. PROPOSTA DE QUOTES
D’acord amb els càlculs anteriors es desglossen els conceptes dels preus unitaris
compresos en aquesta taxa:
Concepte
QUOTA ÚNICA
Viabilitat
Replanteig (visita fins a 3h)
Hora addicional de visita de replanteig
Alta
QUOTA ANUAL
Ocupació subconducte de 40mm de diàmetre
Ocupació subconducte de 63mm de diàmetre

PREU

52,85 €
178,27 €
30,77 €
31,91 €
0,960 €/m/any
2,709 €/m/any

III.1.d. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf a), dins l’apartat “1. Cessió d’ús de béns de domini
públic per ocupacions d’infraestructures municipals al subsòl” de l’Ordenança fiscal
núm. 3.XX “Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
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local i la prestació d'altres serveis, a favor d’explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques”.
III.1.e. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
Amb la informació disponible, sense la realització d’un inventari detallat, no és possible
determinar la longitud de canalitzacions ocupada per cada operador i en conseqüència
no es podem estimar els ingressos originats per l’aplicació de la taxa proposada.
No obstant, val a dir que en cap cas l’import resultant serà superior al que equivaldria
la mateixa ocupació segons l’oferta MARCo, o en el seu defecte, la construcció amb
infraestructura pròpia.
III.2. Galeries de serveis per estesa de cables
Les consideracions que s’han tingut en compte per calcular els valors són els
següents:
-

-

La secció equivalent per l’estesa d’un cable a les galeries de serveis és un
subconducte de 40 mm.
Per la repercussió dels pericons i registres, s’aplica un coeficient d’1,29 al preu del
metre de subconducte en concepte d’ús d’elements de registre. Aquest coeficient
deriva del model bottom-up de costos de desplegament de xarxa d’accés utilitzat
per la CNMC per determinar els preus regulats dels serveis majoristes.
Pel que fa al manteniment de les infraestructures compartides, d’acord amb la
Resolució CFT/DTSA/037/18 de la CNMC, excepte danys provocats per l'operador
sobre la infraestructura ocupada, les despeses ordinàries pel seu manteniment
correspondrà assumir-les a l’Ajuntament de Barcelona com a propietari de la
mateixa i perquè aquestes despeses ja es troben considerades en els preus
majoristes regulats per l'ocupació de conductes, registres i pals. Aquestes
despeses representen entre el 10% i el 15% dels preus regulats en l'oferta
MARCo.
III.2.a. OCUPACIÓ INFRAESTRUCTURES (quota recurrent)

El document MARCo estableix en l’apartat 3.3 PRECIO DE CANALIZACIONES el preu
de l’ús compartit en base a un preu proporcional al nombre de metres lineals utilitzats i
al grau d’ocupació de la canalització. L’estructura de preus queda resumida en la taula
següent:
PREU
Recurs ocupat
mes / metre lineal
Subconducte de 40mm de diàmetre
0,062 €
Pel que fa als registres i pericons, s’aplica un coeficient d’1,29 al preu del metre lineal
de canalització, i per tant el preu resultant és:
Concepte
Subconducte de 40mm de diàmetre

PREU
RATI
€ / ml
mes / metre
(Coeficient
(mensual)
lineal
metres lineals)
0,062 €

1

0,062 €

€ / ml
(anual)
0,744 €
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Repercussió registres i pericons
TOTAL PREU PER METRE LINEAL

0,062 €

1,29

0,018 €

0,216 €
0,960 €

III.2.b. SERVEIS ASSOCIATS (quota única)
Per tal que es pugui ocupar una infraestructura, prèviament s’han de realitzar un seguit
de comprovacions per tal de validar la viabilitat i garantir la continuïtat del
funcionament del servei existent, a més dels costos de gestió inicials i durant
l’ocupació, tant pel que fa al control administratiu de l’expedient (inventari, gestió
econòmica i legal) com del control tècnic de les infraestructures ocupades
(inspeccions, canvis, modificacions, ...). A continuació s’estimen aquests costos.
 Viabilitat
Equivalent al preu establert en l’apartat 2.1 PRECIO DE ANÀLISIS DE SOLICITUDES
PREVIO (VALIDACIÓN) de l’oferta MARCo, fixat en 52,50€.
Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte

COST/HORA

Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU VIABILITAT

35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
0,40
1,00
0,40

COST ANUAL
14,24 €
30,77 €
7,84 €
52,85 €

 Replanteig
Equivalent al preu establert en l’apartat 2.2 PRECIO DE REPLANTEO CONJUNTO de
l’oferta MARCo, fixat en 154,00€ la visita més 44,00€ per cada registre obert i 15,41€
per cada pericó.
Per l’estimació dels costos s’ha considerat una visita tipus de 3h amb els següents
conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU REPLANTEIG

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
1,00
4,00
1,00

COST ANUAL
35,59 €
123,08 €
19,60 €
178,27 €

Per cada hora o fracció addicional a les 3h previstes de visita, el preu s’incrementarà
en l’import corresponent a l’hora de Tècnic Mig.
 Alta
Equivalent al preu establert en l’apartat 2.4 PRECIO DE ALTA de l’oferta MARCo, fixat
en 31,50€.
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Els treballs d’alta inclouen les activitats de registre al sistema i les gestions oportunes.
Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte

COST/HORA

Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU ALTA

30,77 €
19,60 €

HORES

COST ANUAL

0,40
1,00

12,31 €
19,60 €
31,91 €

III.2.c. PROPOSTA DE QUOTES
D’acord amb els càlculs anteriors es desglossen els conceptes dels preus unitaris
compresos en aquesta taxa:
Concepte
QUOTA ÚNICA
Viabilitat
Replanteig (visita fins a 3h)
Hora addicional de visita de replanteig
Alta
QUOTA ANUAL
Ocupació subconducte de 40mm de diàmetre

PREU

52,85 €
178,27 €
30,77 €
31,91 €
0,960 €/m/any

III.2.d. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf b), dins l’apartat “1. Cessió d’ús de béns de domini
públic per ocupacions d’infraestructures municipals al subsòl” de l’Ordenança fiscal
núm. 3.XX “Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local i la prestació d'altres serveis, a favor d’explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques”.
III.2.e. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
Amb la informació disponible, sense la realització d’un inventari detallat, no és possible
determinar la longitud de galeries ocupades per cada operador i en conseqüència no
es podem estimar els ingressos originats per l’aplicació de la taxa proposada.
No obstant, val a dir que en cap cas l’import resultant serà superior al que equivaldria
la mateixa ocupació amb infraestructures segons l’oferta MARCo.
III.3. Conductes o subconductes al clavegueram de la ciutat
Les consideracions que s’han tingut en compte per calcular els valors s’estableixen en
base a l’experiència acumulada, i representen valors que per a un cas puntual poden
ser diferents, però que de mitjana són:
-

Els tubulars instalꞏlats al clavegueram són 2 de 40 mm, i ocupen una amplada
aproximada de 30 cm, que equival a una superfície de 0,3 m2 per metre lineal.
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-

Per la repercussió dels pericons i registres, s’aplica un coeficient d’1,29 al preu del
metre de subconducte en concepte d’ús d’elements de registre. Aquest coeficient
deriva del model bottom-up de costos de desplegament de xarxa d’accés utilitzat
per la CNMC per determinar els preus regulats dels serveis majoristes.

Pel que fa al manteniment de les infraestructures compartides, d’acord amb la clàusula
catorzena del contracte-tipus incorporat a l’Annex III de l’oferta MARCo, les despeses
ordinàries de manteniment, llevat dels danys provocats per l’operador sobre la
infraestructura ocupada, correspon assumir-les al propietari de la infraestructura, i
representen entre el 10% i el 15% dels preus regulats en l'oferta MARCo.
Tanmateix, en el cas dels conductes instalꞏlats al clavegueram, la Resolució
CFT/DTSA/037/18 de la CNMC en relació a aquest aspecte en concret manifesta:
En los informes aportados por BCASA en relación con el mantenimiento de los conductos destinados al
alcantarillado público de Barcelona, se pone de relieve la importancia que tiene el mantenimiento de esta
infraestructura (preventivo, tras episodios lluviosos, correctivo y modificativo o de mejora), ya que:
(i)

requiere de la instalación de elementos muy específicos y resistentes a la corrosión, debido a que
está sometida a los cambios ambientales (lluvia, gases, humedades, vertidos de productos
químicos puntuales, etc.),

(ii)

está sujeta a cambios constantes (renovación, mantenimiento y cambio por necesidad de nuevas
urbanizaciones), y

(iii)

ha de garantizarse que los despliegues de redes de fibra óptica no comprometen la prestación del
servicio principal de las alcantarillas para el desagüe de las aguas residuales y pluviales. Para ello,
se instalan tubos porta fibras y elementos de fijación y unión resistentes al cambio de las
condiciones ambientales, siguiendo los trazados fijados por BCASA en base a las necesidades de
los operadores y a los condicionantes técnicos, funcionales y de seguridad del sistema de
alcantarillado.

Del análisis de la información y alegaciones aportadas por BCASA, esta Comisión ha observado que la
exposición de las redes de los operadores al ambiente adverso que sufre –o puede sufrir- la
infraestructura de alcantarillado conlleva el rápido deterioro de las sujeciones, elementos de unión y
demás infraestructuras asociadas, lo que justifica el empleo por parte de BCASA de materiales
excepcionalmente resistentes, así como la necesidad de intensificar las actuaciones de mantenimiento
preventivo y correctivo sobre dichas infraestructuras de red, además de sobre las instalaciones
destinadas al alcantarillado.
Asimismo, cabe tener en cuenta que la necesidad de BCASA de realizar este mantenimiento específico
deviene de la presencia de redes de operadores en las infraestructuras de alcantarillado público, no
siendo preciso realizar este mantenimiento en aquellas alcantarillas donde no existen infraestructuras de
comunicaciones electrónicas, puesto que su objetivo es evitar que los elementos portantes de las redes
puedan desprenderse y producir obturaciones e inundaciones, que afecten al servicio principal para el
que están destinadas estas infraestructuras.
Por tanto, el mantenimiento necesario para la correcta conservación de las infraestructuras de
telecomunicaciones desplegadas en el interior de la red de alcantarillado público que gestiona BCASA
conlleva unos costes significativos, que están principalmente asociados a las numerosas intervenciones
físicas requeridas y al uso de sistemas de información especializados de apoyo a la previsión y
detección de fallos que puedan producirse.
Pues bien, esta Sala considera que estos costes de mantenimiento no son comparables a los
asociados al tendido de redes en las infraestructuras sujetas a la oferta MARCo de Telefónica,
que este operador está obligado a poner a disposición de los operadores. Estas infraestructuras, a
diferencia de las propias del alcantarillado público –en este caso, de Barcelona-, están específicamente
diseñadas y construidas para acoger redes de comunicaciones electrónicas, por lo que no presentan un
ambiente tan hostil -presencia de productos químicos, gases de descomposición, inundaciones, etc.que pueda ocasionar el deterioro prematuro de estas instalaciones. Sin embargo, en la infraestructura
de alcantarillado, si no se extremasen las actuaciones de control y mantenimiento no sería posible el
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despliegue de redes de comunicaciones electrónicas sin comprometer la continuidad y seguridad de la
prestación del servicio público principal.

En conseqüència, el manteniment no formarà part dels conceptes inclosos en aquesta
taxa.
III.3.a. OCUPACIÓ INFRAESTRUCTURES (quota recurrent)
El document MARCo estableix en l’apartat 3.3 PRECIO DE CANALIZACIONES el preu
de l’ús compartit en base a un preu proporcional al nombre de metres lineals utilitzats i
al grau d’ocupació de la canalització. L’estructura de preus queda resumida en la taula
següent:
PREU
Recurs ocupat
mes / metre lineal
Subconducte de 40mm de diàmetre
0,062 €
Pel que fa als registres i pericons, com ja s’ha comentat, s’aplica un coeficient d’1,29 al
preu del metre lineal de canalització. Així mateix, s’ha de descomptar el 10% en
concepte de manteniment (exclòs d’aquesta taxa) i aplicar el nombre de subconductes
equivalent, és a dir, 2 unitats. Per tant el preu resultant és:

PREU
RATI
€ / ml
mes / metre
(Coeficient
(mensual)
lineal
metres lineals)

Concepte
Subconductes de 40mm de diàmetre
Repercussió registres i pericons
Reducció exclusió manteniment
TOTAL PREU PER METRE LINEAL

0,062 €
0,124 €
0,160 €

2
1,29
-1,10

0,124 €
0,036 €
-0,016 €

€ / ml
(anual)
1,488 €
0,432 €
-0,192 €
1,728 €

III.3.b. SERVEIS ASSOCIATS (quota única)
Donades les característiques especials d’aquesta infraestructura tots els serveis
associats així com el manteniment queden exclosos d’aquesta ordenança i es
realitzaran directament per l’empresa responsable de la seva gestió i explotació,
actualment Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA).
III.3.c. PROPOSTA DE QUOTES
D’acord amb els càlculs anteriors es relacionen els conceptes dels preus unitaris
compresos en aquesta taxa:
Concepte
QUOTA ANUAL
Ocupació subconducte de 40mm de diàmetre

PREU

1,728 €/m/any

III.3.d. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf c), dins l’apartat “1. Cessió d’ús de béns de domini
públic per ocupacions d’infraestructures municipals al subsòl” de l’Ordenança fiscal
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núm. 3.XX “Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local i la prestació d'altres serveis, a favor d’explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques”.
III.3.e. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
A continuació es detalla uns estimació dels ingressos previstos si s’apliqués la taxa
proposada. Les dades utilitzades són en base a la informació publicada pel
Departament d’Estadística i Difusió de Dades de l’Ajuntament de Barcelona, segons el
detall de la taula següent:

Així doncs, la previsió estimada d’ingressos per aquesta taxa és la següent:
Preu
Altres
BT España
Cable Runner
Colt
Ufinet
Orange
Vodafone
Ajuntament de Barcelona

1,728 €/m
1,728 €/m
1,728 €/m
1,728 €/m
1,728 €/m
1,728 €/m
1,728 €/m
0,000 €/m

Unitats
3.259 m
25.268 m
72.975 m
96.456 m
2.832 m
223.283 m
58.265 m
59.334 m
541.672 m

QT proposta
5.630,14 €
43.652,19 €
126.069,27 €
166.634,30 €
4.892,47 €
385.736,57 €
100.656,75 €
0,00 €
833.272 €

Cal esmentar que els ingressos actuals per l’aplicació d’aquesta taxa queden reduïts
substancialment (al voltant del 50%) com a resultat de l’actualització de la quota
tributària arrel de l’esmentada amb anterioritat resolució de la CNMC.
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IV. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA TAXA PER LA CESSIÓ D’ÚS DE
BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC PER L’OCUPACIÓ D’ESPAIS
IV.1. D’equipaments municipals per incloure-hi les antenes de telefonia mòbil
Aquesta taxa quedava regulada per l’ordenança fiscal núm. 3.10 “Taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació
d'altres serveis”, en concret a l’epígraf (k) “Utilització del domini públic municipal dels
equipaments municipals per incloure-hi les antenes de telefonia mòbil”, de l’apartat “3.
Altres aprofitaments subjectes a taxes fixes" de l’article 7.
Per la determinació del valor de mercat, es van determinar les següents tipologies
d’espais i superfície ocupada:
- Tipus A: per ocupació d’espais per sistemes radiants, i espais en sales tècniques
habilitades per equips electrònics en l’equipament municipal.
- Tipus B: per ocupació d'espais per sistemes radiants i equips d'exterior-disposats
en agrupació compacta amb una ocupació màxima de 10 m2.
- Tipus C: per ocupació d'espais per a sistemes radiants, i espais per a una caseta
prefabricada de 10 m2 de superfície estàndard màxima.
Per tal d’adaptar-se a la realitat actual, es proposen els següents canvis en les
tipologies d’espais allà considerades:
- La tipologia Tipus A, per tractar-se d’espais en sales tècniques, es trasllada a
l’epígraf específic contemplat en aquesta ordenança, en concret, al punt 2.b).
- Les tipologies Tipus B i C queden reconvertides en:
o Tipus A: per ocupació d'espais per sistemes radiants i equips d'exteriordisposats en agrupació compacta amb una ocupació màxima de 10 m2.
o Tipus B: per ocupació d'espais per a sistemes radiants, i espais per a una
caseta prefabricada o disposats en agrupació compacta amb una ocupació
superior a 10 m2.
IV.1.a. OCUPACIÓ (quota recurrent)
 Espai
El preu del m2 considerat és l’establert a l’apartat II.2.b per espais a equipaments
públics, amb un valor mensual de 17,37€/m2, i la superfície considerada per a
cadascuna de les tipologies és la següent:
- Tipus A: 10m2
- Tipus B: 20m2
A més de l’espai que ocupin les instalꞏlacions, cal tenir en compte que també es
requereix un dret de pas per altres zones comunes, que no depenen del tipus
d'equips que s'hi instalꞏlin, i que empíricament s'ha quantificat en uns 12 m2 de
mitjana.
 Manteniment - Conservació
Per accedir a l’espai ocupat en aquests equipaments públics, els tècnics que operin i
facin el manteniment dels equips han d'utilitzar els mitjans comuns que es disposen en
aquest equipament (control d'accés i sistemes de vigilància, ascensors, escales, ... ) i
per tant també han de participar en les despeses de conservació, manteniment i
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millora que generi l’equipament. Així mateix, la gestió durant la vida útil dels equips
comporta uns costos anuals pel que fa al control administratiu de l’expedient (inventari,
gestió econòmica i legal) com de les instalꞏlacions per part dels tècnics (gestió canvis i
modificacions). A la taula següent es detallen els costos considerats:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
Gestió
Manteniment
TOTAL PREU CONSERVACIÓ

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €
14,43 €

HORES
0,20
2,00
0,50
3,00

COST ANUAL
7,12 €
61,54 €
9,80 €
43,29 €
80,00 €
201,75 €

Cal notar que el cost de l’energia elèctrica no esta inclòs en el càlcul, i anirà a càrrec
de l’operador.
IV.1.b. PROPOSTA DE QUOTES
D’acord amb les consideracions anteriors els preus per a cada tipologia són:
Tipologia

m2

Tipus A

10 + 12

Tipus B

20 + 12

Valor mercat
mensual m2

Conservació

Preu/mes

Import Anual

17,37 €/m2

201,75 €/mes

583,89 €/mes

7.006,66 €

17,37 €/m2

201,75 €/mes

757,59 €/mes

9.091,06 €

En el cas d’emplaçaments amb antenes compartides, s’estableix un coeficient
incremental d’acord amb la taula següent, resultant les quotes tributàries anuals per
emplaçament i per operador indicades tot seguit:
Nombre
Operadors

1
2
3
4
5
6
7

Coeficient
Compartició

1,00
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10

x QB
x QB (1 oper.)
x QB (2 oper.)
x QB (3 oper.)
x QB (4 oper.)
x QB (5 oper.)
x QB (6 oper.)

Import anual per
emplaçament
Tipus A
Tipus B

7.006,66 €
11.210,65 €
16.815,97 €
23.542,36 €
30.605,07 €
36.726,09 €
40.398,70 €

9.091,06 €
14.545,69 €
21.818,53 €
30.545,95 €
39.709,73 €
47.651,68 €
52.416,85 €

Import anual per operador
Tipus A

Tipus B

7.006,66 €
5.605,32 €
5.605,32 €
5.885,59 €
6.121,01 €
6.121,01 €
5.771,24 €

9.091,06 €
7.272,84 €
7.272,84 €
7.636,49 €
7.941,95 €
7.941,95 €
7.488,12 €

A partir de 7 operadors en un mateix emplaçament, per cada nou operador
s’incrementarà en un 10% la quota anterior corresponent al nombre d’operadors (n-1).
IV.1.c. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf a), dins l’apartat “2. Cessió d’ús de béns del domini
públic municipal per ocupació d’espais” de l’Ordenança fiscal núm. 3.XX “Taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local i la prestació d'altres
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serveis, a favor d’explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de
comunicacions electròniques”.
IV.1.d. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
A continuació es detalla una estimació dels ingressos previstos per l’aplicació de la
taxa proposada, que es desprèn del nombre d’emplaçaments i les dades facilitades pel
Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona4:
Nombre
Operadors

1
2
3
4

Nombre Sites
Tipus A

Tipus B

11
8
4
1

Quota Tributària Anual

Tipus A
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Tipus B
100.001,62 €
116.365,52 €
87.274,14 €
30.545,95 €
334.187,22 €

Cal esmentar que els ingressos actuals per l’aplicació d’aquesta taxa queden reduïts
com a resultat de l’actualització de la quota tributària motivada en les condicions de
mercat actuals i la compartició dels emplaçaments.
IV.2. A sales tècniques o CPDs municipals
Aquesta taxa quedava regulada per l’ordenança fiscal núm. 3.10 “Taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació
d'altres serveis”, en concret a l’epígraf (k) “Utilització del domini públic municipal dels
equipaments municipals per incloure-hi les antenes de telefonia mòbil”, de l’apartat “3.
Altres aprofitaments subjectes a taxes fixes" de l’article 7.
En concret, es correspon amb la tipologia identificada com a Tipus A, que contemplava
la taxa per ocupació d’espais en sales tècniques habilitades per equips electrònics en
l’equipament municipal.
Per adaptar-se a la realitat existent, en aquesta nova ordenança, s’introdueix un nou
tipus d’espai, resultant les següents tipologies:
-

Espai a CPD (a interior d’edifici): Ocupació d’espais en sales tècniques
habilitades per equips electrònics en l’equipament municipal.

-

Espai a sala tècnica (al subsòl): Ocupació d’espais en sales tècniques
disponibles al subsòl per equips auxiliars i sistemes.

IV.2.a. OCUPACIÓ (quota recurrent)

4

A manca de confirmar la tipologia corresponent a cada emplaçament per a l’estimació d’ingressos s’han
considerat tots del tipus B.
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 Espais
El preu del m2 considerat és l’establert a l’apartat II.2.b per espais a equipaments
públics, amb un valor mensual de 13,9€/m2 (en aquest cas no cal considerar la
distorsió en el preu que pateixen els edificis amb antenes de telefonia mòbil) i la
superfície considerada per a cadascun dels casos és la següent:
- Espai a CPD: 1m2
- Espai a sala tècnica: 2m2
A més de l’espai que ocupin les instalꞏlacions, cal tenir en compte que també es
requereix un dret de pas per altres zones comunes, que no depenen del tipus d'equips
que s'hi instalꞏlin, i que empíricament s'ha quantificat en uns 12 m2 de mitjana en el
cas dels CPDs i de 5m2 per les sales tècniques.
 Manteniment - Conservació
Per accedir a l’espai ocupat en aquests equipaments públics, els tècnics que operin i
facin el manteniment dels equips han d'utilitzar els mitjans comuns (control d'accés i
sistemes de vigilància, ascensors, escales, ... ) i per tant també han de participar en
les despeses de conservació, manteniment i millora que generi l’equipament. Així
mateix, la gestió durant la vida útil dels equips comporta uns costos anuals pel que fa
al control administratiu de l’expedient (inventari, gestió econòmica i legal) com de les
instalꞏlacions per part dels tècnics (gestió canvis i modificacions). A la taula següent es
detallen els costos considerats per cada cas:
Conservació CPDs
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
Gestió
Manteniment
TOTAL PREU CONSERVACIÓ
Conservació Sales Tècniques
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
Gestió
Manteniment
TOTAL PREU CONSERVACIÓ

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €
14,43 €

HORES
0,20
1,00
0,50
3,00

COST ANUAL
7,12 €
30,77 €
9,80 €
43,29 €
80,00 €
170,98 €

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €
14,43 €

HORES
0,05
0,25
0,13
0,20

COST ANUAL
1,78 €
7,69 €
2,45 €
2,89 €
10,00 €
24,81 €

Cal notar que, en cap cas, el cost de l’energia elèctrica no esta inclòs en el càlcul, i
anirà a càrrec de l’operador.

IV.2.b. PROPOSTA DE QUOTES
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D’acord amb les consideracions anteriors els preus per a cada tipus d’espai són:
Tipologia

m2

Valor mercat
mensual m2

Conservació

Preu/mes

Import Anual

CPD

1 + 12

13,90 €/m2

170,98 €/mes

351,68 €/mes

4.220,14 €

Sala Tècnica

2 + 5

13,90 €/m2

24,81 €/mes

122,11 €/mes

1.465,30 €

IV.2.c. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf b), dins l’apartat “2. Cessió d’ús de béns del domini
públic municipal per ocupació d’espais” de l’Ordenança fiscal núm. 3.XX “Taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local i la prestació d'altres
serveis, a favor d’explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de
comunicacions electròniques”.
IV.2.d. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
D’acord amb la informació disponible, no hi ha espais de domini públic municipal tipus
CPDs ocupats, i pel que a les Sales Tècniques, sense la realització d’una auditoria, no
és possible determinar el nombre d’ocupades per cada operador i en conseqüència no
es podem estimar els ingressos originats per l’aplicació de la taxa proposada.
No obstant, val a dir que l’import anual resultant no serà superior al que suposaria un
lloguer d’un local equivalent.
IV.3. A façanes d’equipaments municipals per a equips de radiocomunicacions
Aquesta taxa contempla l’ocupació de façanes d’equipaments municipals per a
desplegar les anomenades small cells i/o aquelles instalꞏlacions vinculades amb la
tecnologia 5G, WiFi o similar.
IV.3.a. OCUPACIÓ (quota recurrent)
 Espai
Les consideracions que s’han tingut en compte per calcular els valors són:
-

Pel que fa als espais ocupats per sistemes radiants i equips auxiliars d’exterior a
les façanes d’equipaments municipals s’estima una superfície de 30cm x 30cm5.

-

Pel que fa a l’ocupació necessària pel pas del cablejat es considera una longitud
de 3,25 m i una amplada de 10cm. Només es considera l’ocupació sobre façana,
en cap cas inclou les canalitzacions per arribar fins a la pròpia façana.
Així doncs, la superfície ocupada a una façana s'estableix en 0,415 m2.

5 Basat en les dimensions dels Acces Point Wifi instalꞏlats per l’Ajuntament de Barcelona (model Cisco
AIR-CAP1552E) de mides 31,2cm x 22,9cm més fixacions i elements auxiliars.
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1550-series/data_sheet_c78641373.pdf
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S(Primera instalꞏlació SC) = 0,30 x 0,30 + 3,25 x 0,1 = 0,415 m2
D’altra banda, existeix la possibilitat d’incorporar elements SC addicionals, fins a un
màxim de 3 per façana. En aquest cas i sempre i quan es tracti del mateix operador, la
superfície ocupada serà únicament la de la pròpia SC i els elements de fixació (0,09
m2) ja que el pas del cablejat ja s’ha considerat a la instalꞏlació inicial.
S(Instalꞏlació addicional SC) = 0,30 x 0,30 = 0,09 m2
 Manteniment - Conservació
Un cop instalꞏlat l’equipament, la gestió durant la vida útil dels equips comporta uns
costos anuals pel que fa al control administratiu de l’expedient (inventari, gestió
econòmica i legal) com de les infraestructures per part dels tècnics de camp (gestió
canvis i modificacions). A la taula següent es detallen els costos considerats:
Concepte

COST/HORA

Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU CONSERVACIÓ

HORES

35,59 €
30,77 €
19,60 €

COST ANUAL

0,25
0,50
0,50

8,90 €
15,39 €
9,80 €
34,08 €

Cal notar que el cost de l’energia elèctrica no esta inclòs en el càlcul, i anirà a càrrec
de l’operador.
Així doncs, el cost anual que representa, tant pel que fa a l’espai (d’acord amb el preu
esmentat a l’apartat II.2.b) com a la conservació per cada cas, queda resumit a la
següent taula:
Concepte

Small Cell o similar
(SC) a façana
Ampliació SC a
façana ocupada

Valor mercat
mensual m2

Superfície
(m2)

Preu mensual
ocupació

Conservació
(preu anual)

Import Anual
Bàsic

17,37 €/m2

0,415

7,21 €/mes

34,08 €/any

120,59 €

17,37 €/m2

0,090

1,56 €/mes

11,36 €/any

30,12 €

Tanmateix, i amb objecte d’afavorir el desplegament per igual a tota la ciutat es
considera adient l’aplicació del factor corrector de carrer, FCC, sobre l’import anual
corresponent a l’ocupació per a la instalꞏlació de SC tant la primera com les
addicionals. No aplica aquest factor sobre els imports corresponents a la conservació i
tampoc sobre les altres quotes considerades (armaris, canalitzacions).
El FCC és el determinat per a cada categoria de carrer als efectes de l'impost sobre
activitats econòmiques:
Categoria carrer
FCC

A
5,00

B
3,00

C
1,75

D
1,25

E, F i Z industrial
1,00

IV.3.b. SERVEIS ASSOCIATS (quota única)
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Per tal que es puguin ocupar les façanes per la instalꞏlació d’una small cell i/o
dispositius similars (anomenats SC), prèviament s’han de realitzar un seguit de
comprovacions per tal de validar la viabilitat per garantir la idoneïtat de l’emplaçament i
la continuïtat del funcionament dels serveis existents, a més dels costos de gestió
inicials i durant l’ocupació, tant pel que fa al control administratiu de l’expedient
(inventari, gestió econòmica i legal) com del control tècnic dels elements ocupats
(inspeccions, canvis, modificacions, ...).
En cap cas es consideren inclosos els costos de redacció de projecte ni de la seva
execució, que anirà a càrrec de l’operador d’acord amb les instruccions i condicionants
tècnics establerts per l’Ajuntament de Barcelona.
A continuació s’estimen aquests costos, considerant els casos següents:
-

Instalꞏlació de SC a façana d’equipament municipal: serveis de viabilitat,
replanteig i alta.

-

Ampliació amb instalꞏlació de SC a façana ocupada pel mateix operador (fins a
un màxim de 3 SC per façana): tarifa única que inclou els serveis de viabilitat,
replanteig i alta.
 Viabilitat

Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU VIABILITAT

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
0,50
2,50
0,50

COST ANUAL
17,80 €
76,93 €
9,80 €
104,52 €

 Replanteig
Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU REPLANTEIG

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
1,00
3,50
1,00

COST ANUAL
35,59 €
107,70 €
19,60 €
162,89 €

 Alta
Els treballs d’alta inclouen les activitats de registre al sistema i les gestions oportunes
de comprovació i verificació de la instalꞏlació en relació a les dimensions i les normes
d’integració paisatgística de la ciutat. Per l’estimació dels costos s’han considerat els
següents conceptes:

Concepte
Tècnic Superior

COST/HORA
35,59 €

HORES
1,00

COST ANUAL
35,59 €
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Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU ALTA

30,77 €
19,60 €

4,00
1,00

123,08 €
19,60 €
178,27 €

IV.3.c. PROPOSTA DE QUOTES
D’acord amb les consideracions anteriors els preus són:
Concepte
QUOTA ÚNICA
Viabilitat instalꞏlació SC en façana
Replanteig instalꞏlació SC en façana
Alta instalꞏlació SC en façana
Alta per cada AMPLIACIÓ d'instalꞏlació SC a façana ocupada pel
mateix operador (màxim fins a 3 SC per façana)
QUOTA ANUAL
Per SC instalꞏlada a façana d'equipament municipal
Instalꞏlació a façana de carrer A (FCC=5)
Instalꞏlació a façana de carrer B (FCC=3)
Instalꞏlació a façana de carrer C (FCC=1,75)
Instalꞏlació a façana de carrer D (FCC=1,25)
Instalꞏlació a façana de carrer E, F, Z industrial (FCC=1)
Per cada AMPLIACIÓ d'instalꞏlació SC a façana ocupada pel mateix
operador (màxim fins a 3 SC per façana)
Instalꞏlació a façana de carrer A (FCC=5)
Instalꞏlació a façana de carrer B (FCC=3)
Instalꞏlació a façana de carrer C (FCC=1,75)
Instalꞏlació a façana de carrer D (FCC=1,25)
Instalꞏlació a façana de carrer E, F, Z industrial (FCC=1)

PREU
104,52 €
162,89 €
178,27 €
89,14 €

466,60 €/any
293,59 €/any
185,46 €/any
142,21 €/any
120,59 €/any

105,16 €/any
67,64 €/any
44,19 €/any
34,81 €/any
30,12 €/any

És a dir, la tarifa corresponent a la instalꞏlació d’una small cell o dispositiu a les
façanes d’equipaments municipals és en promig de 445 € de quota no recurrent
(viabilitat + replanteig + alta) i de 242 €/any de quota recurrent per cada small cell o
dispositiu, a banda l’alimentació elèctrica i l’evacuació del tràfic de dades.
Aquestes quantitats són similars a les establertes a la circular de setembre de 2018 de
la Federal Communications Commission6 en relació a Accelerating Wireless
Broadband Deployment by Removing Barriers to Infrastructure Investment7 que
determina una tarifa no recurrent de 500$ més 100$ per cada small cell addicional (fins

6
La FCC, Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, regula les comunicacions interestatals i
internacionals per ràdio, televisió, cable, satèlꞏlit i cable als 50 estats, el Districte de Columbia i els
territoris dels Estats Units. Agència governamental independent dels Estats Units supervisada pel
Congrés, la Comissió és l'agència federal responsable de posar en pràctica i fer complir la legislació i les
regulacions sobre comunicacions dels Estats Units.
7 https://www.fcc.gov/document/fcc-facilitates-wireless-infrastructure-deployment-5g
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un màxim de 5) i de 270$/any per totes les tarifes recurrents corresponents a
instalꞏlacions tipus small cells.
IV.3.d. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf c), dins l’apartat “2. Cessió d’ús de béns del domini
públic municipal per ocupació d’espais” de l’Ordenança fiscal núm. 3.XX “Taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local i la prestació d'altres
serveis, a favor d’explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de
comunicacions electròniques”.
IV.3.e. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
Actualment no hi ha casos amb aquest tipus d’ocupació de domini públic municipal.
Aquesta taxa està molt vinculada amb els futurs desplegaments de les xarxes 5G, i per
tant en cap cas són ingressos a curt termini, ja que es preveu que inicialment es faran
servir els emplaçaments existents de les tecnologies 3G i 4G.
Val a dir que l’import anual resultant (en promig segons el factor corrector de carrer) no
serà superior als màxims establerts per la FCC i, en tot cas serà una més de les
diverses opcions que els operadors disposaran per estendre les seves xarxes.
IV.4. Als armaris i quadres municipals per incloure-hi els equips auxiliars
L’Ajuntament de Barcelona disposa d’armaris amb escomesa elèctrica distribuïts per
l’espai públic pel subministrament elèctric dels diferents serveis municipals, com
l’enllumenat públic, els semàfors, ... Un percentatge d’aquests quadres elèctrics, cada
cop més elevat, disposa de connexió amb la fibra òptica de l’IMI i amb espai per ubicar
equips auxiliars i, estan connectats amb les canalitzacions de les corresponents xarxes
de serveis.
IV.4.a. OCUPACIÓ (quota recurrent)
A continuació es detallen les diferents consideracions que s’han tingut en compte per
calcular aquests valors:
 Espai a l’armari
Es considera un equip instalꞏlat en rack de 19” amb fondària necessària per una
correcta ventilació i connectar adequadament el cablejat, amb unes dimensions
estimades de 60cm d’amplada i 50cm de profunditat.
Així mateix, cal considerar el pas del cablejat per l’interior de l’armari i la part
proporcional dels elements comuns de l’armari (escomesa elèctrica, repartidors, SAI si
s’escau, ...). L’ocupació resultant estimada és de 0,6m2.
Així, tenint en compte les superfícies ocupades i el preu esmentat a l’apartat II.2.b,
amb un valor mensual de 13,9€/m2 (en aquest cas no cal considerar la distorsió en el
preu que pateixen els edificis amb antenes de telefonia mòbil), el valor de mercat per
la instalꞏlació d’un equip a un armari municipal és:
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VM = 0,6 m2 x 17,37 €/m2 mes = 10,422 €/mes (equivalent a 125,06 €/any)
 Manteniment - Conservació
Un cop instalꞏlat l’equipament, la gestió durant la vida útil dels equips comporta uns
costos anuals de manteniment, tant pel que fa al control administratiu de l’expedient
(inventari, gestió econòmica i legal) com de les infraestructures per part dels tècnics de
camp (gestió del manteniment, avaries, canvis i modificacions).
El consum d’aquests equips s’estima en 85Wh constant durant tot l’any, el que
representen uns costos anuals de 100€/any.
A continuació s'estima el cost anual que representa, tant pel que fa a la gestió com a la
part elèctrica:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
Gestió
Subministrament elèctric
Manteniment elèctric
TOTAL PREU CONSERVACIÓ

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €
11,00 €

HORES
1,80
1,60
2,00
5,40

COST ANUAL
64,06 €
49,23 €
39,20 €
59,40 €
100,00 €
200,00 €
511,89 €

 Capacitat o fibra
S’ofereix la possibilitat de disposar d’accés a la xarxa de fibra òptica municipal a través
d’una taxa. El valor de mercat considerat és el que es detalla a la oferta majorista
aprovada per la CNMC pel servei NEBA8, en concret:
- El preu d’accés a la xarxa de fibra amb manteniment és de 359,16€/any,
corresponent a la quota periòdica del servei NEBA FTTH per empreses
establerta en 19,93€/mes, més la quota del servei de Manteniment Integral de la
Fibra (MIF) de 10€/mes.
- El preu mensual, a partir de l’1 de gener de 2020, és de 4,02€/Mbps (tarifa Real
Time).
IV.4.b. SERVEIS ASSOCIATS (quota única)
Per tal que es pugui ocupar una armari, prèviament s’han de realitzar un seguit de
comprovacions per tal de validar la viabilitat i garantir la continuïtat del funcionament
dels serveis existents, a més dels costos de gestió inicials i durant l’ocupació, tant pel
que fa al control administratiu de l’expedient (inventari, gestió econòmica i legal) com

8

Oferta de referència del Nou servei Ethernet de Banda Ampla (NEBA), de maig de 2019 i el seu “Anexo
II. Precios del Servicio”. D’acord amb la Resolució OFE/DTSA/004/18 de la CNMC, de 10 de gener de
2019, per la qual s’aprova la revisió del preu de la capacitat en PAI del servei de banda ampla majorista
NEBA.
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del control tècnic dels elements ocupats (inspeccions, canvis, modificacions, ...). A
continuació s’estimen aquests costos.
 Viabilitat
Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU VIABILITAT

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
0,50
1,00
0,50

COST ANUAL
17,80 €
30,77 €
9,80 €
58,37 €

 Replanteig
Per l’estimació dels costos s’ha considerat una visita tipus de 3h amb els següents
conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU REPLANTEIG

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
1,00
2,00
1,00

COST ANUAL
35,59 €
61,54 €
19,60 €
116,73 €

Per cada hora o fracció addicional a les 3h previstes de visita, el preu s’incrementarà
en l’import corresponent a l’hora de Tècnic Mig.
 Alta
Els treballs d’alta inclouen la configuració i posada en servei dels equips, la verificació
de la instalꞏlació, les activitats de registre al sistema i les gestions oportunes. Per
l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU ALTA

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
2,00
4,50
1,00

COST ANUAL
71,18 €
138,47 €
19,60 €
229,25 €

IV.4.c. PROPOSTA DE QUOTES
D’acord amb els càlculs anteriors es desglossen els conceptes dels preus unitaris
compresos en aquesta taxa:
Concepte
QUOTA ÚNICA
Viabilitat
Replanteig (visita fins a 3h)
Hora addicional de visita de replanteig
Alta

PREU
58,37 €
116,73 €
30,77 €
229,25 €
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QUOTA ANUAL
Per equip instalꞏlat en rack 19” o equivalent
Per accés a la xarxa de fibra
Per cada parell de fibres òptiques
Per cada Mbps de capacitat

678,69 €/any
359,16 €/any
€/any
48,24 €/Mbps

IV.4.d. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf d), dins l’apartat “2. Cessió d’ús de béns del domini
públic municipal per ocupació d’espais” de l’Ordenança fiscal núm. 3.XX “Taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local i la prestació d'altres
serveis, a favor d’explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de
comunicacions electròniques”.
IV.4.e. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
Actualment no hi ha casos amb aquest tipus d’ocupació de domini públic municipal.
Aquesta taxa està molt vinculada amb els futurs desplegaments de les xarxes 5G, i en
cap cas són ingressos a curt termini, ja que es preveu que inicialment es faran servir
els emplaçaments existents de les tecnologies 3G i 4G.
Així doncs, actualment no hi ha ingressos per l’aplicació d’aquesta taxa i els potencials
ingressos vinculats al desplegament de les xarxes 5G i similar, s’han considerat en el
conjunt del model en base unes hipòtesis de desplegament, i en conseqüència no es
detallen en aquest apartat.
Val a dir que l’import anual resultant, en tot cas serà una més de les opcions que els
operadors disposaran per estendre les seves xarxes.
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V. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA TAXA PER LA CESSIÓ D’ÚS DE
BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC PER A SISTEMES I EQUIPS DE
RADIOCOMUNICACIONS (SMALL CELLS)
V.1. Microantenes de tecnologia 5G, WiFi o similar
Aquesta taxa quedava regulada per l’ordenança fiscal núm. 3.10 “Taxes per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació
d'altres serveis”, en concret a l’epígraf (j) “Cessió d’ús de béns del domini públic per a
sistemes i equips que donin cobertura a serveis de telecomunicacions d’interès
municipal, institucional o de mercat”, de l’apartat “3. Altres aprofitaments subjectes a
taxes fixes" de l’article 7.
Per la determinació de les taxes es va fer una estimació dels costos necessaris per
part de l’ajuntament, quant a la superfície de domini públic que s’ocupa, així com els
costos inicials per adequar el mobiliari urbà i els costos de manteniment de les
instalꞏlacions.
Tanmateix, es considera convenient adaptar les característiques i costos amb les
determinacions establertes en la normativa recentment aprovada per la Comissió
Europea9, així com amb la metodologia i els càlculs realitzats per establir les taxes dels
apartats precedents.
Així doncs, aquesta taxa contempla l’ocupació d’elements i infraestructures municipals
existents a l’espai públic per a desplegar les anomenades small cells i/o aquelles
instalꞏlacions vinculades amb la tecnologia 5G, WiFi o similar. Els elements
considerats són bàculs o suports, armaris elèctrics i les canalitzacions de connexió
entre aquests elements, d’acord amb l’esquema de la figura següent:

9

Directiva UE 2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, per la què
s’estableix el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques.
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V.1.a. OCUPACIÓ (quota recurrent)
 Espai
Les consideracions que s’han tingut en compte per calcular els valors són:
Bàcul/Suport: instalꞏlat a l’espai públic, aquest tipus d’element és molt divers, però per
fer els càlculs s’utilitzen les característiques tècniques d'un fanal "tipus" que ha de
complir quan aquest estigui situat en les vies emblemàtiques d’alçada mínima de 6m.
El diàmetre de la columna és variable (més ample a la part baixa, i més estret a la part
superior), però per fer els càlculs d'ocupació interior pel pas del cablejat s'estableix una
amplada fixa de 5 cm i un recorregut de 5,25m (equips instalꞏlats a 5m d’alçada com a
màxim).
A més, cal considerar els elements propis de la SC. Així doncs, la superfície
aproximada que s'ocupa en cada bàcul s'estableix en 0,35 m2.
S(Primera instalꞏlació SC) = 5,25 x 0,05 + 0,30 x 0,30 = 0,35 m2
D’altra banda, existeix la possibilitat d’incorporar elements SC addicionals, fins a un
màxim de 5 per cada bàcul o suport. En aquest cas i sempre i quan es tracti del mateix
operador, la superfície ocupada serà únicament la de la pròpia SC i els elements de
fixació (0,09 m2) ja que el pas del cablejat ja s’ha considerat a la instalꞏlació inicial.
S(Instalꞏlació addicional SC) = 0,30 x 0,30 = 0,09 m2
Armari: incorpora els elements típics d’un quadre amb l’escomesa elèctrica i disposa
d’espai per ubicar equips i elements auxiliars que proporcionen la connexió a la xarxa
per l’evacuació del tràfic de dades i el subministrament elèctric dels dispositius
(antenes, small cells,...). Es consideren dues alternatives:
- Ocupació d’armari per evacuació de tràfic de dades i alimentació elèctrica dels
dispositius i/o small cells, amb espai per instalꞏlar un equip auxiliar. En aquest
cas, la superfície que ocupen aquests elements s'estableix en 1m2.
- Ocupació d’espai a l’armari per evacuació de tràfic de dades i alimentació
elèctrica dels dispositius i/o small cells, sense equip auxiliar instalꞏlat. En
aquest cas, la superfície que ocupen aquests elements s'estableix en 0,3m2.
Xarxa soterrada: els dispositius i/o small cells referits i ubicats als bàculs requereixen
alimentació 24h i cal que tinguin una connexió fins el quadre elèctric (armari), on hi ha
l’escomesa amb el comptador i la connexió a la xarxa de dades.
El preu per cada metre de subconducte de 40mm de diàmetre ha quedat establert a
l’apartat III.1.a):
Concepte
Subconducte Ø40mm

PREU
mes/metre
0,062 €/m

RATI
(Coef.per m)
1,29

€ / ml
(mensual)
0,080 €/m

€ / ml (anual)
0,960 €/m
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 Manteniment - Conservació
Un cop instalꞏlat l’equipament, la gestió durant la vida útil dels equips comporta uns
costos anuals de manteniment, tant pel que fa al control administratiu de l’expedient
(inventari, gestió econòmica i legal) com de les infraestructures per part dels tècnics de
camp (gestió del manteniment, avaries, canvis i modificacions).
El consum dels equips auxiliars instalꞏlats a l’armari s’estima en 85Wh i dels dispositius
o small cells s’estima en 30Wh, constants durant tot l’any, el que representen uns
costos anuals de 100€/any i de 36€/any respectivament.
Els costos de conservació i manteniment per cadascun dels elements considerats es
detallen a les taules següents:
Conservació suport o bàcul
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
Gestió
Manteniment
TOTAL PREU CONSERVACIÓ

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €
11,00 €

HORES
0,25
0,50
0,50
1,50

COST ANUAL
8,90 €
15,39 €
9,80 €
16,50 €
20,00 €
70,58 €

Conservació de l'armari sense equip instalꞏlat (només alimentació elèctrica)
Concepte
COST/HORA
HORES
COST ANUAL
Tècnic Superior
35,59 €
0,25
8,90 €
Tècnic Mig
30,77 €
0,50
15,39 €
Auxiliar Administratiu
19,60 €
0,50
9,80 €
Gestió
11,00 €
2,00
22,00 €
Subministrament elèctric
36,00 €
Manteniment elèctric
20,00 €
TOTAL PREU CONSERVACIÓ
112,08 €
Conservació de l'armari amb equip instalꞏlat
Concepte
COST/HORA
Tècnic Superior
35,59 €
Tècnic Mig
30,77 €
Auxiliar Administratiu
19,60 €
Gestió
11,00 €
Subministrament elèctric
Manteniment elèctric
TOTAL PREU CONSERVACIÓ

HORES
1,80
1,60
2,00
5,40

COST ANUAL
64,06 €
49,23 €
39,20 €
59,40 €
100,00 €
200,00 €
511,89 €
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Així doncs, el cost anual que representa, tant pel que fa a l’espai (d’acord amb el preu
esmentat a l’apartat II.2.c) com a la conservació per cada cas, queda resumit a la
següent taula:
Concepte

Suport o bàcul
Ampliació SC en
bàcul ocupat
Armari (sense equip
instalꞏlat)
Armari (amb equip
instalꞏlat)

Valor mercat
mensual m2

Superfície
(m2)

Preu mensual
ocupació

Conservació
(preu anual)

Import Anual
Bàsic

17,37 €/m2

0,35

6,12 €/mes

70,58 €/any

144,06 €

17,37 €/m2

0,09

1,56 €/mes

14,12 €/any

32,88 €

13,90 €/m2

0,20

2,78 €/mes 112,08 €/any

145,44 €

13,90 €/m2

1,00

13,90 €/mes 511,89 €/any

678,69 €

Tanmateix, i amb objecte d’afavorir el desplegament per igual a tota la ciutat es
considera adient l’aplicació del factor corrector de carrer, FCC, sobre l’import anual
corresponent a l’ocupació per a la instalꞏlació de SC tant la primera com les
addicionals. No aplica aquest factor sobre els imports corresponents a la conservació i
tampoc sobre les altres quotes considerades (armaris, canalitzacions).
El FCC és el determinat per a cada categoria de carrer als efectes de l'impost sobre
activitats econòmiques:
Categoria carrer
FCC

A
5,00

B
3,00

C
1,75

D
1,25

E, F i Z industrial
1,00

 Capacitat o fibra
S’ofereix la possibilitat de disposar d’accés a la xarxa de fibra òptica municipal a través
d’una taxa. El valor de mercat considerat és el que es detalla a la oferta majorista
aprovada per la CNMC pel servei NEBA, en concret:
- El preu d’accés a la xarxa de fibra amb manteniment és de 359,16€/any,
corresponent a la quota periòdica del servei NEBA FTTH per empreses
establerta en 19,93€/mes, més la quota del servei de Manteniment Integral de
la Fibra (MIF) de 10€/mes.
- El preu mensual, a partir de l’1 de gener de 2020, és de 4,02€/Mbps (tarifa
Real Time).
V.1.b. SERVEIS ASSOCIATS (quota única)
Per tal que es puguin ocupar els diferents elements per la instalꞏlació d’una small cell
i/o dispositius similars amb requeriments d’alimentació elèctrica i/o connectivitat per
evacuació del tràfic (anomenats SC), prèviament s’han de realitzar un seguit de
comprovacions per tal de validar la viabilitat i garantir la continuïtat del funcionament
dels serveis existents, a més dels costos de gestió inicials i durant l’ocupació, tant pel
que fa al control administratiu de l’expedient (inventari, gestió econòmica i legal) com
del control tècnic dels elements ocupats (inspeccions, canvis, modificacions, ...).
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En cap cas es consideren inclosos els costos de redacció de projecte ni de la seva
execució, que anirà a càrrec de l’operador d’acord amb les instruccions i condicionants
tècnics establerts per l’Ajuntament de Barcelona.
A continuació s’estimen aquests costos, considerant els casos següents:
-

Instalꞏlació de SC en bàcul o suport municipal: serveis de viabilitat, replanteig i
alta.

-

Ampliació amb instalꞏlació de SC en bàcul ocupat (fins a un màxim de 5 SC per
bàcul): tarifa única que inclou els serveis de viabilitat, replanteig i alta.

-

Instalꞏlació CONJUNT, inclou SC en bàcul o suport municipal, ocupació
d'ARMARI per instalꞏlació d'equips i/o alimentació de SC i connexió a través de
les CANALITZACIÓNS municipals: serveis de viabilitat, replanteig i alta.
 Viabilitat

Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
COST
HORA
Tècnic Superior
35,59
Tècnic Mig
30,77
Auxiliar Administratiu
19,6
TOTAL PREU VIABILITAT
Concepte

HORES
Bàcul
0,50
2,50
0,50

HORES
Conjunt
0,70
4,50
0,70

COST ANUAL COST ANUAL
Bàcul
Conjunt
17,80 €
24,91 €
76,93 €
138,47 €
9,80 €
13,72 €
104,52 €
177,10 €

 Replanteig
Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
COST
HORA
Tècnic Superior
35,59
Tècnic Mig
30,77
Auxiliar Administratiu
19,6
TOTAL PREU REPLANTEIG
Concepte

HORES
Bàcul
1,00
3,50
1,00

HORES
Conjunt
1,50
4,50
1,50

COST ANUAL COST ANUAL
Bàcul
Conjunt
35,59 €
53,39 €
107,70 €
138,47 €
19,60 €
29,40 €
162,89 €
221,25 €

 Alta
Els treballs d’alta inclouen la configuració i posada en servei dels equips, la verificació
de la instalꞏlació, les activitats de registre al sistema i les gestions oportunes. Per
l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU ALTA

COST
HORA
35,59
30,77
19,6

HORES
Bàcul
1,00
4,00
1,00

HORES
Conjunt
1,70
9,00
1,00

COST ANUAL COST ANUAL
Bàcul
Conjunt
35,59 €
60,50 €
123,08 €
276,93 €
19,60 €
19,60 €
178,27 €
357,03 €
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V.1.c. PROPOSTA DE QUOTA
D’acord amb les consideracions anteriors els preus queden resumits a la taula
següent:

Concepte
QUOTA ÚNICA
VIABILITAT instalꞏlació SC en bàcul o suport municipal
REPLANTEIG instalꞏlació SC en bàcul o suport municipal
ALTA instalꞏlació SC en bàcul o suport municipal
Per cada AMPLIACIÓ instalꞏlació SC en bàcul ocupat pel mateix
operador (màxim fins a 5 SC per bàcul)

PREU
104,52 €
162,89 €
178,27 €
89,14 €

VIABILITAT instalꞏlació CONJUNT SC en bàcul o suport municipal,
ocupació d'ARMARI per instalꞏlació d'equips i/o alimentació de SC i
connexió a través de les CANALITZACIÓNS municipals

177,10 €

REPLANTEIG instalꞏlació CONJUNT SC en bàcul o suport municipal,
ocupació d'ARMARI per instalꞏlació d'equips i/o alimentació de SC i
connexió a través de les CANALITZACIÓNS municipals

221,25 €

ALTA instalꞏlació CONJUNT SC en bàcul o suport municipal, amb
ocupació d'ARMARI per instalꞏlació d'equips i/o alimentació de SC i amb
connexió a través de les CANALITZACIÓNS municipals

357,03 €

QUOTA ANUAL
Per SC instalꞏlada en bàcul o suport municipal
Instalꞏlació a façana de carrer A (FCC=5)
Instalꞏlació a façana de carrer B (FCC=3)
Instalꞏlació a façana de carrer C (FCC=1,75)
Instalꞏlació a façana de carrer D (FCC=1,25)
Instalꞏlació a façana de carrer E, F, Z industrial (FCC=1)
Per cada AMPLIACIÓ instalꞏlació SC en bàcul ocupat pel mateix operador
(màxim fins a 5 SC per bàcul)
Instalꞏlació a façana de carrer A (FCC=5)
Instalꞏlació a façana de carrer B (FCC=3)
Instalꞏlació a façana de carrer C (FCC=1,75)
Instalꞏlació a façana de carrer D (FCC=1,25)
Instalꞏlació a façana de carrer E, F, Z industrial (FCC=1)
Per altres elements auxiliars
Per connectivitat des d'ARMARI municipal (SENSE equip auxiliar)
Per connectivitat i equip auxiliar des d'ARMARI municipal
Per cada metre de canalització (connexió entre bàcul i armari)
Per accés a la xarxa de fibra
Per cada parell de fibres òptiques
Per cada Mbps de capacitat

437,96 €/any
291,01 €/any
199,16 €/any
162,43 €/any
144,06 €/any

107,91 €/any
70,40 €/any
46,95 €/any
37,57 €/any
32,88 €/any
145,44 €/any
678,69 €/any
0,960 €/m/any
359,16 €/any
0,00 €/any
48,24€/Mbps
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És a dir, la tarifa corresponent a la instalꞏlació d’una small cell o dispositiu en elements
de suport o bàculs municipals és, en promig de 445 € de quota no recurrent (viabilitat
+ replanteig + alta) i de 252 €/any de quota recurrent per cada small cell o dispositiu,
a banda l’alimentació elèctrica i l’evacuació del tràfic de dades. Aquestes quantitats
són similars a les establertes a la circular de setembre de 2018 de la Federal
Communications Commission en relació a Accelerating Wireless Broadband
Deployment by Removing Barriers to Infrastructure Investment (referida en apartats
anteriors) que determina una tarifa no recurrent de 500$ més 100$ per cada small cell
addicional (fins un màxim de 5) i de 270$/any per totes les tarifes recurrents
corresponents a instalꞏlacions tipus small cells.
V.1.d. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf a), dins l’apartat “3. Cessió d’ús de béns del domini
públic per a sistemes i equips de radiocomunicacions (Small Cells i dispositius IoT)” de
l’Ordenança fiscal núm. 3.XX “Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local i la prestació d'altres serveis, a favor d’explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques”.
V.1.e. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
Actualment no hi ha un model clar de desplegament de les xarxes 5G i per tant es fa
difícil estimar els ingressos, tant pel que fa al nombre d’emplaçaments (compartits o
individuals de cadascun dels 4 operadors que han adquirit la corresponent llicència),
com pel que fa a la infraestructura (pròpia o de tercers, ja sigui a través de l’oferta
MARCo o amb ocupació d’infraestructures municipals), i en conseqüència, els
ingressos derivats es correspondran amb la taxa aquí descrita o en apartats posteriors.
Així doncs, s’han estimat aquests ingressos en base a unes hipòtesis de
desplegament segons els criteris descrits al paràgraf anterior.
Els resultats es mostren a la taula següent, tot i que cal recalcar que es tracta
d’estimacions i que en cap cas són ingressos a curt termini, ja que es preveu que per
al desplegament inicial del 5G es faran servir els emplaçaments existents de 3G i 4G.
Concepte
Small Cell instalꞏlada en bàcul municipal
Ampliacions Small Cell en bàcul municipal
Armari o quadre elèctric (sense equip)
Armari o quadre elèctric
Canalitzacions (bàcul-armari)

Preu
246,92 €/ut
199,16 €/ut
145,44 €/ut
678,69 €/ut
0,960 €/m

Unitats
3.448 uts
2.100 uts
2.048 uts
1.400 uts
172.375 m

Quota
Tributària
851.266,15 €
418.244,24 €
297.793,52 €
950.171,60 €
165.438,63 €
2.682.914,14 €

El preu pel que fa a la instalꞏlació d’Small Cells i ampliacions es correspon amb el
promig dels preus segons el factor corrector de carrer.
Val a dir que l’import anual a satisfer per l’aplicació d’aquesta taxa, en tot cas serà una
més de les opcions que els operadors disposaran per estendre les seves xarxes.
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V.2. Elements IoT (Internet of Things)
Per la determinació d’aquesta taxa s’apliquen els mateixos conceptes i consideracions
determinats a l’apartat “Microantenes amb tecnologia 5G o similar” en relació a
l’ocupació de bàculs o suports municipals, en aquest cas referits a la instalꞏlació de
dispositius o elements IoT autònoms, i per tant sense necessitat de disposar
d’alimentació elèctrica o connexió de fibra.
V.2.a. OCUPACIÓ (quota recurrent)
 Espai
Les consideracions que s'han tingut en compte per calcular els valors són les
següents:
- Ocupació de bàcul o suport per un dispositiu IoT autònom de com a màxim
100cm2. La superfície que ocupa aquest element s'estableix en 0,01m2.
- Ocupació de bàcul o suport per un dispositiu IoT autònom de dimensió superior
a 100cm2. La superfície que ocupa aquest element s'estableix en 0,04m2.
 Manteniment - Conservació
Un cop instalꞏlat el dispositiu, la gestió durant la seva vida útil comporta uns costos
anuals de manteniment, tant pel que fa al control administratiu de l’expedient
(inventari, gestió econòmica i legal) com del bàcul o suport per part dels tècnics de
camp (gestió del manteniment, avaries, canvis i modificacions).
Els costos de conservació i manteniment per cada bàcul o suport considerats són:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
Gestió
Manteniment
TOTAL PREU CONSERVACIÓ

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €
11,00 €

HORES
0,06
0,13
0,13
0,38

COST ANUAL
2,22 €
3,85 €
2,45 €
4,13 €
5,00 €
17,65 €

Així doncs, el cost anual que representa, tant pel que fa a l’espai (d’acord amb el preu
esmentat a l’apartat II.2.b) com a la conservació d’un element vinculat al denominat
Internet of Things (IoT), queda resumit a la següent taula:
Concepte

Valor mercat Superfície Preu mensual
mensual m2
(m2)
ocupació

Conservació
(preu anual)

Import
Anual

Dispositiu IoT <100cm2

17,37 €/m2

0,010

0,17 €/mes

17,65 €/any

19,73 €

Dispositiu IoT >100cm2

17,37 €/m2

0,040

0,69 €/mes

17,65 €/any

25,98 €
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V.2.b. SERVEIS ASSOCIATS (quota única)
Per tal que es puguin instalꞏlar els dispositius IoT, prèviament s’han de realitzar un
seguit de comprovacions per tal de validar la viabilitat i garantir la continuïtat del
funcionament dels serveis existents, a més dels costos de gestió inicials i durant
l’ocupació, tant pel que fa al control administratiu de l’expedient (inventari, gestió
econòmica i legal) com del control tècnic dels elements ocupats (inspeccions, canvis,
modificacions, ...).
Es considera que, per les característiques d’aquest tipus d’elements, els serveis
descrits no es realitzaran de forma individualitzada i per tant es determinen els costos
per instalꞏlar fins a 10 dispositius IoT en un màxim 10 bàculs o suports:
 Viabilitat
Per l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU VIABILITAT

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
0,50
2,50
0,50

COST
ANUAL
17,80 €
76,93 €
9,80 €
104,52 €

 Replanteig
Per l’estimació dels costos s’ha considerat una visita tipus de 3h amb els següents
conceptes:
Concepte

COST/HORA

Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU REPLANTEIG

35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
1,00
3,50
1,00

COST
ANUAL
35,59 €
107,70 €
19,60 €
162,89 €

Per cada hora o fracció addicional a les 3h previstes de visita, el preu s’incrementarà
en l’import corresponent a l’hora de Tècnic Mig.
 Alta
Els treballs d’alta inclouen la configuració i posada en servei dels equips, la verificació
de la instalꞏlació, les activitats de registre al sistema i les gestions oportunes. Per
l’estimació dels costos s’han considerat els següents conceptes:
Concepte
Tècnic Superior
Tècnic Mig
Auxiliar Administratiu
TOTAL PREU ALTA

COST/HORA
35,59 €
30,77 €
19,60 €

HORES
1,00
4,00
1,00

COST
ANUAL
35,59 €
123,08 €
19,60 €
178,27 €
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V.2.c. PROPOSTA DE QUOTA
D’acord amb les consideracions anteriors els preus queden resumits a la taula
següent:
Concepte

PREU

QUOTA ÚNICA
Viabilitat (fins a 10 sensors en màx. 10 bàculs o suports)
Replanteig (visita fins a 3h)
Hora addicional de visita de replanteig
Alta (fins a 10 sensors en màx. 10 bàculs o suports)
QUOTA ANUAL

104,52 €
162,89 €
30,77 €
178,27 €

Per cada dispositiu IoT autònom instalꞏlat en bàcul o suport
municipal, de dimensió inferior a 100cm2

19,73 €/any

Per cada dispositiu IoT autònom instalꞏlat en bàcul o suport
municipal, de dimensió superior a 100cm2

25,98 €/any

V.2.d. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf b), dins l’apartat “3. Cessió d’ús de béns del domini
públic per a sistemes i equips de radiocomunicacions (Small Cells i dispositius IoT)” de
l’Ordenança fiscal núm. 3.XX “Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local i la prestació d'altres serveis, a favor d’explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques”.
V.2.e. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
Actualment no hi ha casos amb aquest tipus d’ocupació de domini públic municipal.
Aquesta taxa està vinculada amb els futurs desplegaments de les xarxes 5G i de
dispositius de l’entorn Internet of Things.
Així doncs, val a dir que actualment no hi ha ingressos per l’aplicació d’aquesta taxa i
tampoc es preveuen de forma immediata.
Tanmateix, a continuació es mostra una estimació del que es podria ingressar per
aquest concepte, considerant que a llarg termini podrien instalꞏlar-se en promig 1
dispositiu per cada creuament de carrer.
Concepte
Dispositiu IoT <100cm2
Dispositiu IoT >100cm2

Preu
19,73 €/ut
25,98 €/ut

Unitats
5.250 uts
2.100 uts

Quota Tributària
103.582,63 €
54.564,77 €
158.147,40 €

Val a dir que l’import anual per l’aplicació d’aquesta taxa, en tot cas serà una més de
les opcions que els operadors disposaran per estendre les seves xarxes.
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VI. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL EN EL VOL, EL SÒL I EL
SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA AMB LA INSTALꞏLACIÓ DE BÀCULS,
ARMARIS, CANALITZACIONS I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS PROPIS
VI.1. Instalꞏlació de bàculs, armaris i altres elements auxiliars
Aquesta taxa contempla la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic
local en el seu sòl, subsòl i vol, amb la instalꞏlació de diferents elements i
infraestructures necessàries per desplegar xarxes de comunicacions electròniques, ja
siguin bàculs o suports, armaris elèctrics i les canalitzacions de connexió entre aquests
elements.
VI.1.a. OCUPACIÓ (quota recurrent)
Com s’ha detallat a l’apartat II.2.d, el valor de la utilitat derivada de l’ocupació del
domini públic local es quantifica amb l'aplicació del Mòdul Bàsic per la superfície
ocupada.
Es detallen a continuació les consideracions que s'han tingut en compte per calcular
les superfícies ocupades.
Bàcul/Suport: Aquest tipus d’element és molt divers, però es determinen les següents
característiques tècniques d'un suport o bàcul de 7,5 m d’alçada. El diàmetre de la
columna es considera d’amplada fixa de 20 cm.
S = 7,5 x 0,2 = 1,5 m2
Així, la superfície aproximada que s'ocupa en cada bàcul s'estableix en 1,5 m2.
Quadre elèctric: armari amb l’escomesa elèctrica i per ubicar els equips i elements
auxiliars que proporcionen la connexió a la xarxa per l’evacuació del tràfic de dades i
el subministrament elèctric dels dispositius (antenes, small cells,...).
Les dimensions habituals d’aquests tipus d’elements dels operadors de
telecomunicacions segons el “Recull d’elements urbans” de l’Ajuntament de Barcelona,
són 0,4 m de profunditat i 1,6 m d’amplada, si bé hem de considerar la servitud que es
genera a l’obrir les portes per la seva explotació i manteniment i que és de 0,8 m cada
porta per l’amplada de l’armari:
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S = (0,4 x 1,6) + (0,8 x 1,6) = 1,92 m2
Així doncs, la superfície en planta que ocupen aquests elements s'estableix en 2 m2.
Xarxa soterrada: els dispositius que requereixen alimentació 24h cal que tinguin una
connexió fins el quadre elèctric, on hi ha l’escomesa amb el comptador i la connexió a
la xarxa de dades. La superfície ocupada per la xarxa serà el resultat de multiplicar la
longitud (L) de la canalització per la seva amplada, que d’acord amb les bases de
dades de l’empresa ACEFAT10, en el cas de les xarxes de telecomunicacions a la
ciutat de Barcelona és de mitjana de 0,6m per metre lineal.
Així doncs, la superfície considerada per cada metre de xarxa s'estableix en 0,6 m2.
D’acord amb les consideracions esmentades a l’apartat II.2.d, el Mòdul Bàsic (€/m2)
per la utilitat derivada de l’ocupació del domini públic és (VMS + VC) x CR x RM, i la
quota tributària resulta de multiplicar el mòdul bàsic per la superfície corresponent a
cada cas. Així:

Concepte

Bàcul o suport per
a instalꞏlació de SC
Armari o quadre
elèctric
Metre lineal de
xarxa de
comunicacions

Coef. de
Valor Cadastral
Rendibilit.
(sòl+construcció)
(CR)

RM

Mòdul Bàsic

Quota
Superfície
Tributària
(S)
(QT)

880,60 €/m2

0,06

0,5

26,42 €/m2

1,5 m2

39,63 €

995,60 €/m2

0,06

0,5

29,87 €/m2

2,0 m2

59,74 €

270,60 €/m2

0,06

0,5

8,12 €/m2

0,6 m2

4,87 €

VI.1.b. PROPOSTA DE QUOTA

10

Empresa encarregada de desenvolupar un projecte de gestió integrada de les obres de serveis que es
duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona.
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D’acord amb els càlculs anteriors es desglossen els conceptes dels preus unitaris
compresos en aquesta taxa:
Concepte
QUOTA ANUAL
Per cada METRE QUADRAT de superfície ocupada en planta,
realment ocupat, en el subsòl o en el vol en tota la seva alçada.
Per cada BÀCUL o SUPORT per a la instalꞏlació de Small Cells o
similar
Per cada ARMARI o QUADRE ELÈCTRIC
Per cada METRE LINIAL de xarxa de comunicacions (canalització,
registres i pericons)

PREU

8,12 €/m2/any
39,63 €/any
59,74 €/any
4,87 €/m/any

VI.1.c. APLICABILITAT DE LA TAXA
Aquesta taxa s’aplicarà en l’epígraf e), dins l’apartat “4. Utilització privativa o
l’aprofitament especial en el vol, el sòl i el subsòl de la via pública amb la instalꞏlació
de bàculs, armaris, canalitzacions i altres elements auxiliars propis” de l’Ordenança
fiscal núm. 3.XX “Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local i la prestació d'altres serveis, a favor d’explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques”.
VI.1.d. APROXIMACIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS DE LA TAXA
PROPOSADA
A continuació es detalla una estimació dels ingressos previstos si s’apliqués la taxa
proposada en base a la informació disponible actualment:
Pel que fa als metres de canalitzacions dels diferents operadors, segons informe
d’ACEFAT11 i les dades publicades pel Departament d’Estadística i Difusió de Dades
de l’Ajuntament de Barcelona12 queden resumits a la taula següent que detalla els
metres construïts per cada operador d’acord amb els permisos solꞏlicitats:

11 Informe justificatiu de l’amplada mitja per metre lineal utilitzada per la instalꞏlació de xarxes de
telecomunicacions a la ciutat de Barcelona, elaborat en data 4 d’octubre de 2013 per ACEFAT, AIE
(Agrupació d’Interès Econòmic).
12 https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/index.htm
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TOTAL Telefónica
1.394.541 1.394.541
6.736
11.794
4.774
28.694
3.564
64.709
4.630
88.516
4.395
77.216
5.894
35.170
3.739
15.696
2.066
24.568
2.603
23.735
3.212
9.042
6.064
38.391
6.484
15.512
2.145
6.248
2.608
14.164
3.244
7.667
2.202
4.252
803
4.027
765
7.270
1.257
3.801
1.151
2.812
978
3.914
1.392
3.834
1.885.570 1.465.247

ANYS
Anterior
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total
(1)

1997-2006
(2)
2007-2018

Adamo
Telecom

Altres
0,0
0,0
0,0
2.438,0
3.356,0
7.625,0
4.470,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
9,0

BT
España

Colt Desarrollo
Cable
Runner Technolog del Cable

189,0
100,0
1.155,0
450,0
735,8
1.073,2
261,1
354,0

369,0

1.576,0
584,0
133,0
39,0
6,0
94,0
59,0
34,0
134,0
52,0
243,6
106,0
3.060,6

5.256,0
13.419,0
16.260,0
8.971,0
2.105,0
1.103,0
1.344,5
2.133,0
2.735,0
1.715,0
903,0
791,0
467,0
444,0
322,0
285,0
389,0
366,0
441,0
609,0
60.058,5

Orange
Espagne

Vodafone

XOC

122,0
250,0
224,8
2.650,8

0,0
0,0
1.867,0
9.829,0
6.439,0
2.274,0
1.139,0
2.895,8
1.611,9
3.259,5
1.466,0
2.485,0
1.583,0
1.111,0
580,0
321,0
1.596,0
3.482,0
655,3
359,5
688,2
240,5
43.882,7

5.058,0
23.920,0
51.395,0
57.182,0
41.342,0
13.111,0
7.951,9
17.304,1
17.231,7
83,1
26.545,0
4.234,0
1.484,0
9.512,0
2.372,0
753,0
854,0
1.267,0
1.258,5
636,4
990,2
1.261,5
285.746,3

332,0
1.428,0
74,0
63,5
193,0
0,0
2.090,5

TOTAL
Resta
0,0
5.058
23.920
61.145
83.886
72.821
29.276
11.957
22.502
21.132
5.830
32.327
9.028
4.103
11.556
4.423
2.050
2.892
5.077
2.470
1.597
2.743
2.442
418.233

125,6
682,4
5,0
10,0
103,0
998,0
69,0
61,0

17.943,0

4,0
23,0
37,0
16,0
0,0
4.767,1

1.773.679

1.436.154

0,0

17.914,0

4.318,1

0,0

50.591,5

808,0

29.315,2

234.578,7

0,0

337.525

108.057

29.093

124,0

29,0

449,0

3.060,6

9.467,0

1.842,8

14.567,5

51.167,6

2.090,5

80.708

5,0
10,0
4,0
105,0
0,0
124,0

Telefónica: dades desglossades període 1997-2018 del Departament d'Estadística i Disfusió de Dades (Taula 6.4 Canalitzacions + Ramals i escomeses, de la secció Urbanisme i obres
públiques). Tot i que segons dades de l'IMH, els metres totals l'any 2016 són 1.400.866
Altres: inclou Alo, Global Crossing, Interoute i Localret (va construir una xarxa amb la finalitat de ser cedida per al seu ús a la resta d'operadors).
Orange Espagne: sota aquest nom d'empresa es troben les xarxes d'Al-Pi, Orange i Jazztel. Segons dades de l'IMH, els metres totals l'any 2016 són 39.863.
Vodafone: sota aquest nom d'empresa es troben les xarxes d'ONO i Vodafone. Segons dades facilitades per Vodafone, els metres totals l'any 2018 són 284.139,8.

Per tant, després d’aplicar la quota tributària corresponent, la previsió d’ingressos en
concepte de taxa per ocupació del domini públic per les canalitzacions (incloent la
repercussió de registres i pericons) dels operador de xarxes de telecomunicacions és:
Xarxa actual de canalitzacions
Adamo
Altres
BT España
Cable Runner
Colt
Ufinet (Lyntia)
Orange
Telefónica
Vodafone
XOC

Preu
4,871 €/m
4,871 €/m
4,871 €/m
4,871 €/m
4,871 €/m
4,871 €/m
4,871 €/m
4,871 €/m
4,871 €/m
4,871 €/m

Unitats
124 m
17.943 m
4.767 m
3.061 m
60.059 m
2.651 m
43.883 m
1.465.247 m
285.746 m
2.091 m
1.885.570 m

Quota Tributària
603,98 €
87.396,76 €
23.219,59 €
14.907,57 €
292.532,94 €
12.911,27 €
213.743,86 €
7.136.925,09 €
1.391.813,08 €
10.182,41 €
9.184.236,55 €

Cal considerar que en aquestes estimacions s’inclou la totalitat de les xarxes dels
operadors de telefonia mòbil, subjectes a l’ordenança fiscal 3.16, per tal caldrà
descomptar la part corresponent per no incorrer en doble imposició.
Així mateix, cal remarcar que en aquesta previsió es contempla la totalitat de la xarxa
de Telefónica que té un tractament fiscal propi pel que fa a la taxa per ocupació del
domini públic.
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