Ordenança fiscal núm. 3.9
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.
Art. 1r. Disposicions generals, naturalesa i objecte
D'acord amb allò que disposen els articles 133è.2 i 142è de la Constitució, l'article 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament,
els articles 15è, 20è a 27è i 57è del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Excel·lentíssim
Ajuntament de Barcelona acorda la imposició i ordenació d’una taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local i la prestació de serveis
associats en el terme municipal de Barcelona, a favor d’explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques, que es regirà
pels esmentats preceptes i per aquesta Ordenança fiscal.
L'aplicació de la present ordenança es refereix al règim general, que s’ajusta amb allò
establert en l'article 24.1.a), del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Art. 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal i la prestació de serveis associats en el terme municipal de Barcelona,
a favor d’explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de
comunicacions electròniques. En concret per:
1. Aprofitament de béns del domini públic per ocupacions en subsol 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. Aprofitament 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. Aprofitament 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)
2. A efectes d’aquesta ordenança fiscal s’entenen per serveis associats totes les
actuacions administratives necessàries per a què sigui efectiu l’ús privatiu dels
béns del domini públic corresponents, entre d’altres, els necessaris per validar la
viabilitat i garantir la continuïtat dels serveis existents, els de gestió tant per al
control administratiu (inventari, gestió econòmica i legal) com per al control tècnic
dels béns ocupats (inspeccions, modificacions i afectacions), així com els
necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei
o activitat.
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Així mateix, s’entenen per serveis vinculats, totes les actuacions necessàries per
a què sigui efectiu l’ús privatiu dels béns del domini públic amb requeriments
específics i que per les característiques especials hagin de ser realitzades pels
ens competents en la matèria com són, entre d’altres, la viabilitat, el projecte, la
instal·lació i el desmuntatge de conductes a l’interior del clavegueram.
3. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 1er d’aquesta ordenança, no es
troben subjectes a aquesta taxa les empreses subjectes a la taxa establerta a
l’ordenança fiscal 3.11, relativa a la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general, i les empreses subjectes a la taxa establerta a
l’ordenança fiscal 3.16, relativa a la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil, en relació als aprofitaments gravats en les esmentades
ordenances fiscals.
Art. 3r. Compatibilitat amb altres exaccions
Aquesta taxa és compatible amb altres taxes o preus públics que puguin, puntualment o
periòdicament, establir-se per la prestació de serveis o la realització d’activitats de
competència local per l’Ajuntament de Barcelona, altres organismes i/o societats
municipals, vinculats als fets imposables objecte d’aquesta taxa i respecte dels quals els
explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions
electròniques hagin d’ésser subjectes passius.
Art. 4r. Obligats tributaris
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
o jurídiques, com també les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment o privativament el domini
públic municipal en benefici propi, conforme a algun dels supòsits previstos en els
articles 20 i següents de la Llei d'Hisendes Locals i de conformitat amb el fet imposable
delimitat a l’article 2n d’aquesta ordenança.
2. Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o subsidiàriament, de
les obligacions tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta
Ordenança, les persones físiques, jurídiques o les entitats de l’article 35è. 4 de la Llei
general tributària en els supòsits que s’hi estableixen i la normativa de
desenvolupament.
Art. 5è. Exempcions
No estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l'obligació de sol·licitar
la llicència corresponent:
a) L'Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals pels aprofitaments propis dels
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots aquells que
interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa del territori nacional.
b) Els organismes i les Societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Barcelona que
utilitzin les infraestructures objecte d’aquesta taxa per a prestar els seus serveis.
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c) Els obligats tributaris que hagin participat en el finançament de les infraestructures
objecte d’aquesta taxa, en relació a les parts que ocupin en virtut de la seva
participació sempre i quan ocupin la part corresponent a la seva participació, com per
exemple les galeries de l’àmbit 22@.

Art. 6è. Meritació de la taxa i període impositiu
1. Aquesta taxa es merita en el moment que s’inicia la utilització privativa o
l'aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació de serveis de gestió
municipal sobre el domini públic estatal, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la
corresponent llicència.
2. Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de l’aprofitament
especial, la utilització privativa o prestació de serveis que correspongui en cada cas.
3. En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial i de prestació de serveis
amb un termini anual, la taxa es meritarà l’u de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural.
En els supòsits d’inici en la utilització privativa, l’aprofitament especial o prestació del
serveis no coincident amb l’u de gener el període impositiu s’ajustarà als dies que faltin
per acabar l’any natural.
En els supòsits de cessament es farà el prorrateig de la quota d’acord amb els dies
efectius en la utilització privativa, en l’aprofitament especial o prestació dels serveis.
Art. 7è. Quota tributària
La quantia de les taxes regulades en la present ordenança serà la següent:
Constitueix la quota tributària, la continguda en les tarifes que figuren en l'Annex,
conforme al previst en els articles 24.1.a) i 24.2) del TRLRHL, per la utilització privativa
o l'aprofitament especial del domini públic local, i al previst en l’article 24.2 del TRLRHL
pels serveis associats.
L'import de les taxes previstes en aquesta ordenança es fixa prenent com a referència el
valor que tindria al mercat la utilitat derivada d'aquesta utilització o aprofitament, com si
els béns afectats no fossin de domini públic, i pels serveis associats tenint en compte els
costos directes i indirectes, i els necessaris per garantir el manteniment i un
desenvolupament raonable del servei. Tots ells adoptats a la vista del
corresponent d'un informe tècnic-econòmic en el qual es posa de manifest el valor de
mercat i els costos dels serveis associats a partir de les següents variables: En concret:
1. Per a l’aprofitament de béns del domini públic per ocupacions en subsol, d’acord
amb les recomanacions de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), es consideren els preus de referència de l’oferta pública
MARCo, 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.
2. Per a l’aprofitament de béns del domini públic per ocupació d’espais, es
determina en base al preu mensual mitjà a Barcelona pel lloguer d'habitatge amb
un factor corrector per la distorsió en el preu de mercat que afecta als edificis
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amb una antena de telefonia mòbil a prop. Així mateix,També es tenen en
compte els costos necessaris per garantir el manteniment i el servei.
3. Per a l’aprofitament de béns del domini públic per a sistemes i equips de
radiocomunicacions, es determina en base als valors establerts en els punts
anteriors.
4. Pel que fa a la quota tributària de caràcter únic corresponent als serveis
associats (viabilitat, replanteig, alta, hora addicional), l’import s’estableix en
funció del cost directe associat a la realització i tramitació de l’activitat de
referència, a partir dels costos de retribució del personal que intervé en el procés
i els temps de dedicació necessari per prestar una unitat de servei.
En conseqüència, la quota tributària de la taxa està continguda en l'Annex de Tarifes
que forma part d'aquesta ordenança, en el qual, amb la metodologia emprada, ha
obtingut i recollit la quota tributària en cada cas.
Art. 8è. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles conforme a les tarifes, es liquidaran i notificaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i per cada utilització privativa de la següent forma:
a) En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, juntament amb la sol·licitud
d'autorització per gaudir de l'aprofitament especial, els obligats tributaris hauran de
presentar una declaració amb el contingut següent: Per a cada instal·lació hauran de
detallar els tipus d’elements (d’acord amb el Quadre de tarifes que figura a l’annex de
l’ordenança fiscal) i les unitats corresponents d’ocupació i en el seu cas, la referència
cadastral de la parcel·la o parcel·les de domini públic en les quals es situen, o en el
seu defecte les corresponents coordenades ETRS89.
b) En supòsits d'aprofitaments o utilitzacions ja existents o autoritzats, el pagament de
la taxa s'efectuarà en el primer trimestre de cada any. Atès que es tracta d’una taxa
amb meritació periòdica anual, aquests supòsits seran objecte d’un padró amb el
contingut i requisits que a l’efecte estableix l’Ordenança fiscal general. Les quotes de
la taxa incloses en el padró seran liquidades, notificades i posades al cobrament en
les dates que figuren al calendari de cobraments que anualment aprova l’Ajuntament.
2. Les declaracions presentades per les empreses subjectes passius podran ser objecte
de verificació i comprovació per part de l’Administració tributària municipal que
practicarà, si s’escau, les liquidacions i notificacions complementàries que siguin
procedents.
Art. 9è. Convenis de col·laboració
L’Administració tributària municipal podrà subscriure convenis de col·laboració amb
entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de la taxa
amb la finalitat de simplificar el compliment de las obligacions formals i materials
derivades d’aquesta taxa, o les normes de gestió, liquidació i recaptació d’aquesta
Ordenança, de conformitat amb la legislació vigent.
Art. 10è. Actuacions i procediments de gestió i d’inspecció tributàries
Les actuacions i procediments de gestió i d’inspecció tributàries de tots aquells elements
que regula aquesta Ordenança seran exercides per l’Institut Municipal d’Hisenda de
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Barcelona, resultant d’aplicació la Llei general tributària i les altres Lleis reguladores de
la matèria, així com les normes que les despleguen.
Art. 11è. Responsabilitats dels subjectes passius
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o el
deteriorament del domini públic local, el beneficiari estarà obligat, sense perjudici del
pagament de la taxa que correspongui, al reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ de l'import.
2. Si els danys són de caràcter irreparable, s'haurà d'indemnitzar l'Ajuntament amb una
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament efectivament
produït.
3. En cap cas l'Ajuntament no condonarà les indemnitzacions i el reintegrament a què
es refereixen els apartats anteriors.
Art. 12è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació com a infraccions tributàries i a les sancions que
corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposa la Llei general tributària, i
l’Ordenança fiscal general.
Disposició final
Aquesta ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data
XX de XXXX de 2021, començarà a regir a partir de l’1 DE GENER DE 2022 i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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ANNEX QUADRE DE TARIFES
1.

Aprofitament de béns del domini públic per ocupacions en SUBSOL
a) Canalitzacions: tubulars, conductes o subconductes, registres i/o arquetes
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ÚNICA

Import en €uros

Viabilitat (estudi de disponibilitat per traçat fins a 100m)
Replanteig amb visita de fins a 3 hores amb tècnic
Hora o fracció d’hora addicional de tècnic a visita de replanteig
Alta per ocupació de qualsevol element de canalització

-

TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL

52,85 €
178,27 €
30,77 €/h
31,91 €
Import en €uros

- Metre de subconducte de 40mm de diàmetre o secció equivalent,
inclosa part proporcional de registres i pericons.
- Metre de subconducte de 63 mm de diàmetre o secció equivalent,
inclosa part proporcional de registres i pericons.

0,960 €/m/any
2,709 €/m/any

b) Galeries de serveis per estesa de cables
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ÚNICA

Import en €uros

Viabilitat (estudi de disponibilitat per traçat fins a 100m)
Replanteig amb visita de fins a 3 hores amb tècnic
Hora o fracció d’hora addicional de tècnic a visita de replanteig
Alta per ocupació a galeria de servei

-

TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL

52,85 €
178,27 €
30,77 €/h
31,91 €
Import en €uros

- Estesa de cable de fibra òptica a galeria (per cada metre)

0,960 €/m/any

c) Conductes o subconductes al clavegueram de la ciutat
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL
-

2.

Import en €uros

Per cada metre de 2 conductes de 40mm de diàmetre i part
proporcional de registres. Manteniment no inclòs.

1,728 €/m/any

Aprofitament de béns del domini públic per ocupació d’ESPAIS
a) Equipaments municipals per incloure-hi antenes telefonia mòbil
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL

Import en €uros

Quota per emplaçaments amb 1 operador (QB1)
- Tipus d’espai A (compactes, ocupació fins a 10m2)

7.006,66 €/any

- Tipus d’espai B (amb caseta, ocupació més de 10m2)

9.091,06 €/any

Quota per emplaçaments compartits (a repartir entre els operadors)
- Per 2 operadors (QB2)
- Per 3 operadors (QB3)
- Per 4 operadors (QB4)
- Per 5 operadors (QB4)
- Per 6 operadors (QB5)
- Per 7 operadors (QB6)

1,6 x QB1
1,5 x QB2
1,4 x QB3
1,3 x QB4
1,2 x QB5
1,1 x QB6

€/any
€/any
€/any
€/any
€/any
€/any

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).
El cost de l’energia elèctrica no esta inclòs a la quota tributària i anirà a càrrec de l’operador.
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b) Sales tècniques o CPDs municipals
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL
- Espai a CPD (a interior d’edifici)
- Espai a sala tècnica (a subsol)

Import en €uros
4.220,14 €/any
1.465,30 €/any

El cost de l’energia elèctrica no esta inclòs a la quota tributària i anirà a càrrec de l’operador.

c) Façanes d’equipaments municipals per a equips de radiocomunicacions
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ÚNICA
Cessió d'ús per instal·lació de SC a façana:
- Viabilitat instal·lació SC a façana
- Replanteig instal·lació SC a façana
- Alta instal·lació SC a façana
- Alta per cada AMPLIACIÓ d'instal·lació SC a façana ocupada pel
mateix operador (màxim 3 SC per façana)
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL

Import en €uros
104,52 €
162,89 €
178,27 €
89,14 €
Import en €uros

Quota anual per cessió d'ús per SC instal·lada a façana d'equipament
municipal
- Instal·lació a façana de carrer A
- Instal·lació a façana de carrer B
- Instal·lació a façana de carrer C
- Instal·lació a façana de carrer D
- Instal·lació a façana de carrer E, F, Z industrial

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

Quota anual per cada AMPLIACIÓ d'instal·lació SC a façana ocupada
pel mateix operador (màxim fins a 3 SC per façana)
- Instal·lació a façana de carrer A
- Instal·lació a façana de carrer B
- Instal·lació a façana de carrer C
- Instal·lació a façana de carrer D
- Instal·lació a façana de carrer E, F, Z industrial

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

El cost de l’energia elèctrica no esta inclòs a la quota tributària i anirà a càrrec de l’operador.
La categoria de carrer és l’establerta als efectes de l'impost sobre activitats econòmiques i
per a la seva determinació s’han d’aplicar els criteris següents:
•

Als aprofitaments i ocupacions situats als carrers, trams de carrers, indrets o llocs
que no tinguin assignat específicament una tipologia de carrer, els serà aplicat el
tipus D.

•

Als aprofitaments i ocupacions situats en el subsol de la via pública o en
instal·lacions de serveis públics que s’estenguin pel subsol de la ciutat, els serà
aplicat el tipus de carrer que correspongui al de la sortida més propera a la via
pública.

•

Als aprofitaments i ocupacions situats a la via pública els serà aplicat el factor
corresponent a la finca més propera, i en el cas d’equidistància a dues finques de
diferent categoria, els serà aplicat el factor corresponent a la finca que el tingui més
alt.

Si en un mateix aprofitament o ocupació concorren dues vies públiques, se li aplicarà el
tipus de superior categoria.
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d) Armaris i/o quadres municipals per incloure-hi equips auxiliars (switch, router, …)
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ÚNICA
-

Viabilitat (estudi per armari o quadre)
Replanteig amb visita de fins a 3 hores amb tècnic
Hora o fracció d’hora addicional de tècnic a visita de replanteig
Alta per ocupació d'armari o quadre municipal

TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL
-

Per equip instal·lat en armari/rack 19” o equivalent
Per accés a la xarxa de fibra
Per cada Mbps de capacitat (de la xarxa de fibra)

Import en €uros
58,37 €
116,73 €
30,77 €/h
229,25 €
Import en €uros
678,69 €/any
359,16 €/any
48,24€/Mbps

3. Aprofitaments de béns del domini públic per a sistemes i equips de
radiocomunicacions (SMALL CELLS i DISPOSITIUS IoT):
a) Small Cell o dispositiu amb requeriments d'alimentació elèctrica i connectivitat
(SC)
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ÚNICA
Cessió d'ús per instal·lació de SC en bàcul o suport municipal:
- Viabilitat SC a bàcul (estudi per cada bàcul)
- Replanteig SC a bàcul
- Alta SC a bàcul
- Alta per cada ampliació a instal·lació SC en bàcul ocupat pel
mateix operador (màxim fins a 5 SC per bàcul)
Cessió d'ús per instal·lació de CONJUNT SC en bàcul o suport
municipal, amb ocupació d'armari per instal·lació d'equips i/o
alimentació de SC i connexió a través de les canalitzacions
municipals
- Viabilitat CONJUNT SC (bàcul, armari i canalització)
- Replanteig CONJUNT SC (bàcul, armari i canalització)
- Alta CONJUNT SC (bàcul, armari i canalització)
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL
Quota anual per cessió d'ús per SC instal·lada en bàcul o suport
- Instal·lació a carrer A
- Instal·lació a carrer B
- Instal·lació a carrer C
- Instal·lació a carrer D
- Instal·lació a carrer E, F, Z industrial
Quota anual per cessió d'ús per cada AMPLIACIÓ instal·lació SC en
bàcul ocupat pel mateix operador (màxim fins a 5 SC per bàcul)
- Instal·lació a carrer A
- Instal·lació a carrer B
- Instal·lació a carrer C
- Instal·lació a carrer D
- Instal·lació a carrer E, F, Z industrial
Quota anual per cessió d'ús d'altres elements auxiliars:
- Ocupació d'ARMARI municipal (SENSE equip auxiliar) per
alimentació elèctrica
- Ocupació d'ARMARI municipal AMB equip auxiliar per
alimentació elèctrica i connectivitat

Import en €uros
104,52 €
162,89 €
178,27 €
89,14 €

177,10 €
221,25 €
357,03 €
Import en €uros
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
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Per cada metre de canalització (connexió entre bàcul i armari)
Per accés a la xarxa de fibra
Per cada Mbps de capacitat (de la xarxa de fibra)

-

0,960 €/m/any
359,16 €/any
48,24€/Mbps

La categoria de carrer és l’establerta als efectes de l'impost sobre activitats econòmiques i
per a la seva determinació s’han d’aplicar els criteris següents:
•

Als aprofitaments i ocupacions situats als carrers, trams de carrers, indrets o llocs
que no tinguin assignat específicament una tipologia de carrer, els serà aplicat el
tipus D.

•

Als aprofitaments i ocupacions situats en el subsol de la via pública o en
instal·lacions de serveis públics que s’estenguin pel subsol de la ciutat, els serà
aplicat el tipus de carrer que correspongui al de la sortida més propera a la via
pública.

•

Als aprofitaments i ocupacions situats a la via pública els serà aplicat el factor
corresponent a la finca més propera, i en el cas d’equidistància a dues finques de
diferent categoria, els serà aplicat el factor corresponent a la finca que el tingui més
alt.

Si en un mateix aprofitament o ocupació concorren dues vies públiques, se li aplicarà el
tipus de superior categoria.
b) Dispositius IoT o similars autònoms (sense requeriments d'alimentació elèctrica
ni connectivitat)
TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ÚNICA
-

Viabilitat (estudi fins a 10 sensors com a màxim a 10 bàculs o
suports)
Replanteig (visita fins a 3h)
Hora addicional de visita de replanteig
Alta (fins a 10 sensors en com a màxim 10 bàculs o suports)

TAXES QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL
-

Quota anual per cessió d'ús per instal·lació de dispositiu IoT
autònom instal·lat en bàcul o suport municipal, de dimensió
2
inferior a 100cm
Quota anual per cessió d'ús per instal·lació de dispositiu IoT
autònom instal·lat en bàcul o suport municipal, de dimensió
2
superior a 100cm

Import en €uros
104,52 €
162,89 €
30,77 €/h
178,27 €
Import en €uros
19,73 €/any
25,98 €/any
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