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Article 1. Règia jurídic
En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març,

aquest

Ajuntament estableix la Taxa per la Utilització Privativa i Aproftaments Especials Constituïts en el Sol,
Subsòl i Vol de la Via Pública a favor d’Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil, que es
regirà per la present ordenança fscal, quines normes atenen als que es preveu en l’article 24.1.a) i
concordants de l’esmentat text refós.

Article 2. Fet iaposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aproftament especial constituït en el
sol, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia
Mòbil quins serveis es prestin, total o parcialment, a través de recursos de la seva titularitat tals com
antenes fxes, microcel·les, xarxes o instal·lacions a través de les quals s’efectuen les comunicacions.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les empreses o entitats explotadores de serveis de Telefonia Mòbil,
amb independència del caràcter públic o privat de les mateixes, titulars de les corresponents
antenes, microcel·les, xarxes o instal·lacions a través de les quals s’efectuen les comunicacions.

Article 4. Període iapositiu i aeritació
La present taxa té naturalesa periòdica, meritant-se el primer dia del període impositiu, que
coincidirà amb l’any natural, tret en els supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o l’aproftament
especial, en que el període impositiu s’ajustarà a aquestes circumstàncies, prorratejant-se la quota
per trimestres naturals complets, conforme a les següents regles:.
1. En els supòsits d’alta, el període impositiu coincidirà amb els trimestres naturals que restin per
fnalitzar l’exercici, computant-se des d’aquell en què s’inicia la utilització privativa o l’aproftament
especial.

2

Ordenança Fiscal núm. 57/2021
Taxa per la utilització privativa i aproftament Especial constituït en el sol, subsòl, o vol
de la via pública a favor d’empreses explotadores de servei de telefonia mòbil

2. En els supòsits de baixa, el període impositiu coincidirà amb els trimestres naturals transcorreguts
des de l’inici de l’exercici, comutant-se aquell en el que es produeix el cessament de la utilització
privativa o l’aproftament especial.

Article 5. Base iaposable i quota tributària
1. La base imposable estarà constituïda pel valor de la utilitat derivada de la ocupació del domini
públic local per part dels obligats tributaris.
2. La quota tributària, en funció dels recursos útils per a la telefonia mòbil instal·lats en aquest
municipi i del valor de referència del sol municipal, es quantifcarà individualment per cada
operador mitjançant l’aplicació de la següent formula de càlcul:
QT = €/a2 basic X CPM X FCA x S x T
On QT és la quota tributària de cada subjecte passiu, fxada en funció dels següents paràmetres:
a) €/m2 bàsic: 4,55 €/m2. S’obté mitjançant la divisió del valor de mercat de la utilitat derivada
dels aproftaments del conjunt de titulars de recursos en domini públic local entre la total
superfície ocupada pels mateixos.
b) CPM: Coefcient de ponderació dels serveis mòbils prestats per l’obligat tributari en relació a la
totalitat de serveis de comunicació.
S’expressa en un percentatge determinat en funció del nombre de línies mòbils de
prepagament i post pagament actives en el municipi a data de meritació.
c) FCA: Factor de Correcció de l’Aproftament fxat en u o zero.
Resulta aplicable el factor “zero” a aquells obligats tributaris el nombre de línies mòbils de
prepagament i post pagament actives les quals, a Amposta no superi les 180 línies de mòbil.
− Per a companyies o obligats tributaris amb més de 180 línies el factor FCA és “1”.
− Per a companyies o obligats tributaris amb menys de 180 línies el factor FCA ÉS “0” i per
tant la quota tributària resultarà nul·la.
Aquest factor pondera l’escassa entitat de l’aproftament verifcat pels serveis mòbils d’un
obligat tributari, evitant un excés de gravamen sobre els que tenen un caràcter emergent o
residual en el camp de les telecomunicacions amb telefonia mòbil.
Tanmateix, per raons d’efciència i economia, s’evita que l’Ajuntament d’Amposta desplegui la
seva gestió tributària i recaptatòria el cost de la qual sigui inferior a la quota tributaria a
percebre,
d) S: Superfície ocupada per l’operador. És el resultat d’aplicar els metres lineals d’obertura de
cales o canalitzacions executades per l’obligat tributari, d’acord amb les dades disponibles en
l’Administració Municipal, d’ample imperatiu de reserva per a la instal·lació de xarxes de
telecomunicacions de 0,40 m2 per cada metre lineal.
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e) T: És el temps de durada de la utilització privativa o aproftament especial, expressat en la
unitat corresponent a l’any, o en el seu cas, fracció trimestral d’aquest (1; 0,25; 0,50 ó 0,75).
Iaputació per operador dades 2017 a aplicar coa a liquidació provisional a l’exercici 2018
Operador

€/a2

M2 total

CPM

M2 aòbil

FCA > 180

T

Q. Tributària

MOVISTAR

4,55 €

1842

61,24%

1128

1

1

5132

VODAFONE

4,55 €

1700

74,69%

1270

1

1

5775

ORANGE

4,55 €

1582

77,84%

1231

1

1

5601

MASMOVIL

4,55 €

571

100,00%

571

1

1

2596

ALTRES

4,55 €

509

100,00%

509

1

1

2314

Totals. . .

6204

4709

21419

Article 6. Exeapcions i bonifcacions
No es concediran més exempcions o bonifcacions que les expressament previstes en les lleis o les
derivades de l’aplicació dels Tractats Internacionals.

Article 7. Noraes de gestió
1. Els obligats tributaris deuran presentar, abans del 31 de gener de cada any, declaració
compressiva de les dades que a continuació s’especifquen, referides totes elles a la data de
meritament, a efectes de que per l’Administració Municipal es practiquen les liquidacions a que es
refereix l’apartat 2 d’aquest article:
a) Número de línies de telefonia mòbil, prepago i pospago, actives en el municipi d’Amposta
corresponents a abonats amb domicili en el terme municipal.
b) Número de línies de telefonia fxa actives en el municipi d’Amposta corresponents a abonats
amb domicili en el terme municipal.
c) Número de microcel·les, repetidors o elements similars instal·lats en el terme municipal.
2. L’Administració Municipal practicarà liquidacions trimestrals en els mesos de març, juny, setembre
i desembre, per l’import del 25 per cent de la quota que correspondria a la liquidació anual.
3. Dites liquidacions tindran caràcter de provisional fns que, realitzades les comprovacions
oportunes, es practiqui liquidació defnitiva o transcorri el termini de prescripció de quatre anys
comptats des del dia següent a aquell en que fnalitzi el termini de presentació a què es refereix
l’apartat 1 del present article.

4

Ordenança Fiscal núm. 57/2021
Taxa per la utilització privativa i aproftament Especial constituït en el sol, subsòl, o vol
de la via pública a favor d’empreses explotadores de servei de telefonia mòbil

Article 8. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a infraccions tributàries i les seves distintes qualifcacions, així com les sancions que a
les mateixes corresponguin, s’aplicarà el disposat a la Llei General Tributària, al RD 2063/2004, 15
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General del Règim Sancionador Tributari, i a la normativa
municipal que reguli el règim sancionador tributari.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la publicació defnitiva al BOP de Tarragona.
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