Ordenança fiscal núm. 2.19. Taxa per a la utilització privativa i aprofitaments especials constituïts
en el sòl, subsòl, o volada de la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil

Article 1. Fet imposable
1. 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 per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març aquest Ajuntament estableix la Taxa per Utilització Privativa i
Aprofitaments Especials Constituïts en el Sòl, Subsòl o Vol de la Via Pública a favor
d'empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil, que es regirà per la present ordenança
fiscal, les normes ates l'article 24.1.a) i disposicions concordants del citat text refós.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït
en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per Empreses Explotadores de Serveis
de Telefonia Mòbil els serveis de la qual es prestin, totalment o parcialment, a través de recursos
de la seva titularitat tals com a antenes fixes, microcel·les, xarxes o instal·lacions que
materialment ocupin aquest domini públic municipal.

Article 2. 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 d'aquestes, titulars de les corresponents antenes,
microcel·les, xarxes o instal·lacions a través de les quals s'efectuïn les comunicacions.

Article 3. Període Impositiu i meritament
La present taxa té naturalesa periòdica, reportant-se el primer dia del període impositiu, que
coincidirà amb l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en l'ús privatiu o
l'aprofitament especial, que el període impositiu s'ajustarà a aquestes circumstàncies,
prorratejant-se la quota per trimestres naturals complets, conforme a les següents regles:
a) En els supòsits d'alta, el període impositiu coincidirà amb els trimestres naturals que restin
per finalitzar l'exercici, computant-se des d'aquell en què s'inicia la utilització privativa o
l'aprofitament especial.
b) En els supòsits de baixa, el període impositiu coincidirà amb els trimestres naturals
transcorreguts des de l'inici de l'exercici, computant-se aquell en el qual es produeix el
cessament de la utilització privativa o l'aprofitament especial.

Article 4. Quota Tributària

L'import de la taxa, en funció dels recursos útils per a la telefonia mòbil instal·lats en aquest
municipi i del valor de referència del sòl municipal, es quantificarà de forma individual per a
cada operador mitjançant l'aplicació de la següent fórmula de càlcul:
CT= €/m2 bàsic x CPM x FCA x Sup x T x CV
On CT és la quota tributària de cada subjecte passiu, fixada en funció dels següents paràmetres:
a) €/m2 bàsic: 53,54 euros.
b) CPM: Coeficient de ponderació dels serveis mòbils respecte a la totalitat de serveis de
comunicacions prestats per l'obligat tributari. S'expressa en un percentatge determinat
per a cada operador en funció del seu nombre de línies mòbils prepagament i
postpagament sobre el total de les seves línies fixes i mòbils actives en el municipi a
data de meritació. El resultat d'aplicar aquest coeficient no podrà excedir d'un valor de
43,62 €/m2.
c) FCA: Factor de correcció xifrat en un coeficient de 0,25 aplicable a aquells obligats
tributaris del qual nombre de línies mòbils prepagament i postpagament actives no
superi les 100.000.
d) Superfície: Superfície ocupada per l'operador. Es fixarà aplicant als metres lineals
d'obertura de cales o canalitzacions executades per l'obligat tributari, d'acord amb les
dades que consten en l'Administració Municipal, l'ample mitjà utilitzat per a la
instal·lació de xarxes de telecomunicacions de 0,65 m2 per cada metre lineal.
e) T: Temps de durada de la utilització privativa o aprofitament especial, expressat en la
unitat corresponent a l'any o, si escau, fracció trimestral d'aquest (1, 0,25, 0,5 o 0,75).
f) CV: és el recàrrec que pondera tant l'ús del vol que efectuen els operadors mitjançant la
instal·lació d'elements tals com microcel·les, repetidors o uns altres similars en façanes
d'edificis, construccions i mobiliari urbà, com la intensitat més gran de tràfic que
permeten cursar tals recursos. Es determina mitjançant l'aplicació d'un coeficient sobre
la quota tributària d'acord amb la següent escala:
g) D'1 a 100 elements instal·lats: coeficient 1,05
h) De 101 a 200 elements instal·lats: coeficient 1,10 De 201 elements d'ara endavant:
coeficient 1,15.

Article 5. Exempcions Bonificacions
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les lleis o les
derivades de l'aplicació dels Tractats Internacionals.

Article 6. Normes de gestió
1. Els obligats tributaris hauran de presentar, abans del 31 de gener de cada any, declaració
comprensiva de les dades que a continuació s'especifiquen, referits tots ells a data de meritació,
a l'efecte de què per l'Administració Municipal es practiquin les liquidacions al fet que es
refereix l'apartat 2 d'aquest article:
a) Nombre de línies de telefonia mòbil, prepagament i postpagament, actives en el municipi de
Mollet corresponents a abonats amb domicili en el terme municipal.
b) Nombre de línies de telefonia fixa actives en el municipi corresponents a abonats amb
domicili en el terme municipal.
c) Nombre 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. Tals liquidacions tindran el caràcter de provisional fins que, realitzades les comprovacions
oportunes, es practiqui la liquidació definitiva o transcorri el termini de prescripció de quatre
anys a comptar des de l'endemà a aquell que finalitzi el termini de presentació al fet que es
refereix l'apartat 1 del present article.

Article 7. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a infraccions tributàries i les seves diferents qualificacions, així com les sancions
que a les mateixes corresponguin, s'aplicarà el que es disposa en la vigent Llei General
Tributària i en l'Ordenança Fiscal General.

Article 8. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.

Disposició Final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
província, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2017 i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

