
                                                                                                                                                    

 
 

        

 
Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a 

l’Ajuntament de Pego, presenta la següent proposta perquè es debata en la comissió 

informativa corresponent, i passe al proper plenari ordinari: 

 

A la vista de les últimes sentències de la sala III del Tribunal Suprem (TS), que 

rebutjaven els recursos interposats per Red Eléctrica, Unión Fenosa i Gas Galícia contra 

les ordenances fiscals d'Arteixo, Serradilla i Villalcampo, que valoren com a 

construccions les línies elèctriques d'alta tensió i les canalitzacions de gas a efectes del 

càlcul de la base imposable de la taxa per utilització del domini públic local. Pensem 

que caldria incorporar l'ordenació d'aquestes taxes per a millorar el balanç d'ingressos 

de l'ajuntament. 

Segons l'article 106 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local sobre la 

potestat normativa en matèria de tributs locals, i del que s'estableix als articles 57, 15 i 

següents del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i articles 20 i següents del mateix 

text normatiu, i en concret l'article 24.1 que diu: 

"L'import de les taxes previstes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del 

domini públic local es fixarà d'acord amb les següents regles: 

a) 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 foren de 

domini públic. A tal fi, les ordenances fiscals podran assenyalar en cada cas, atenent la 

naturalesa específica de la utilització privativa o de l'aprofitament especial que es 

tracte, els criteris i paràmetres que permeten definir el valor de mercat de la utilitat 

derivada. 

[...] 

c) Quan es tracte de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts 

en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores  



                                                                                                                                                    

 
 

 

de serveis de subministraments que resulten d'interés general o afecten la generalitat o 

a una part important del veïnat, l'import d'aquelles consistirà, en tot cas i sense cap 

excepció, en l'1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que 

obtinguen anualment en cada terme municipal les referides empreses. 

A aquests efectes, s'inclouran entre les empreses explotadores d'aquests serveis les 

empreses distribuïdores i comercialitzadores d'aquests. 

No s'inclouran en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de 

telefonia mòbil. 

Aquest règim especial de quantificació s'aplicarà a les empreses a les quals es refereix 

aquest paràgraf c), tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals 

s'efectuen els subministraments com si, no sent titulars d'aquestes xarxes, ho són de 

drets d'ús, accés o interconnexió a aquestes. 

 

[...] 

L'import derivat de l'aplicació d'aquest règim especial no podrà ser repercutit als 

usuaris dels serveis de subministrament al fet que es refereix aquest paràgraf c). 

Les taxes regulades en aquest paràgraf c) són compatibles amb altres taxes que 

puguen establir-se per la prestació de serveis o la realització d'activitats de 

competència local, de les quals les empreses a què fa referència aquest paràgraf c) 

hagen de ser subjectes passius conforme a l'establit en l'article 23.1.b) d'aquesta llei, 

quedant exclosa, pel pagament d'aquesta taxa, l'exacció d'altres taxes derivades de la 

utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies 

públiques municipals." 

Per tot això, i atenent que el càlcul de les tarifes de la taxa es realitza calculant el valor 

de l'immoble, que s'obté sumant el valor cadastral del sòl amb construccions al valor 

de les instal·lacions, i la base imposable és el resultat de multiplicar aquest valor de  



                                                                                                                                                    

 
 

 

l'immoble al coeficient de relació amb el mercat i l'ocupació en metre quadrat que 

correspon a cada metre lineal. 

I que les sentències del TS donen la raó als ajuntaments en tant que entenen que les 

ordenances no vulneren els articles 24 i 25 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, 

que com s'indica en l'extracte abans citat l'import d'aquestes taxes es fixarà prenent 

com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de la utilització o 

aprofitament si els béns afectats no foren de domini públic, i que "en quantificar la 

taxa no es tracta d'assolir el valor de mercat del sòl pel qual discorren les instal·lacions 

que determinen l'aprofitament especial o l'ús privatiu del domini públic local, sinó el 

de la utilitat que aquests aprofitaments o usos reporten, Per això, són admissibles tots 

els mètodes que, qualsevol que siga el camí seguit, desemboquen en un valor que 

represente la utilitat al mercat obtinguda pel subjecte passiu". 

I que el TS entén que "la presa en consideració de tals infraestructures [línies aèries o 

canalitzacions de gas] per a calcular la base imposable de la taxa resulta adequada a la 

finalitat perseguida pel legislador: si es tracta de valorar la utilitat que proporciona al 

subjecte passiu l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic local per la 

instal·lació dels mencionats elements relatius a la distribució d'electricitat, pareix del 

tot raonable tenir-les en consideració". 

A més a l’Ajuntament li suposen uns ingressos, sols les taxes per us privatiu del subsòl i 

del voli del sòl per subministrament, en la liquidació del 2016 de 88.197’56 € i en 

l’estimació per al 2017 era de 90.000. 

Entenem necessari regular mitjançant una nova ordenança fiscal la taxa per la 

utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions 

de transport d'energia elèctrica, gas, aigua que incloga totes les infraestructures 

necessàries per al subministrament. 

 



                                                                                                                                                    

 
 

 

ACORDS 

1- Que l'Ajuntament elabore una Ordenança Fiscal que regule la Taxa per la 
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local de les 
instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs 
corresponents a tots els seus elements indispensables com caixes 
d'amarrament, torres metàl·liques, transformadors, instal·lacions o línies 
pròpies de transport o distribució d'energia elèctrica, gas, aigua o altres 
subministraments energètics, instal·lacions de bombeig i més elements anàlegs 
que tinguen a veure amb l'energia i que constituïsquen aprofitaments o 
utilitzacions del domini públic local, a més de les instal·lacions de transport de 
gas, aigua, hidrocarburs i similars. 
 

2- Que la dita ordenança s’aprove abans del plenari ordinari del mes de juliol de 
2018. 
 
 
 
 
 

                                                
          Pego, a 11 de gener de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àngel Oltra Pérez                                       
Portaveu Compromís per Pego 


