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LES TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL
I UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC



Objectius de la sessió

▪ Aclarir la situació actual d’algunes taxes amb 

novetats en este àmbit: 

a. Taxa de transport d’energia

b. Taxes de comunicacions electròniques

▪ Alguna proposta de nou fet imposable
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Taxa de transport d’energia

- Alguns dubtes de partida:

▪ Existència d’instal·lacions de transport d’energia?

▪ Possible rendiment de la taxa?

▪ Càlcul de l’aprofitament (simplicitat 1,5% vs

complexitat règim general)

- Limitacions per a l’aplicació: absència d’informació 

relativa a les característiques i realitat de la xarxa.

- Necessitat de comptar amb informació fiable i 

contrastada per a la gestió de la taxa
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Taxa de transport d’energia
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Taxa de transport d’energia
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Taxa de transport d’energia: delimitació 
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Taxa transport Taxa 1,5%

Fet imposable: 20.3.k) TRLHL Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones

de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para

líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,

transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros

análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio

público local o vuelen sobre ellos.

Modalitat general (art. 24.1.a TRLHL) Modalitat especial (art. 24.1.c) TRLHL) 

Recau exclusivament sobre titulars de 

xarxa:

- Empreses transportistes d’energia.

- Empreses distribuïdores, respecte 

de les xarxes de transport pròpies 

(*)

Recau amb independència de si són 

titulars o no de xarxa:

- Empreses distribuïdores. 

- Empreses comercialitzadores. 

STS 3 maig 2022 (Sentència núm. 512/2022 )



Taxa de transport d’energia

Fet imposable: 
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Xarxes de clima?

Producció renovables?

▪ Instal·lacions de transport 

d’energia elèctrica

▪ Instal·lacions de transport 

de gas

▪ Instal·lacions de transport 

d’hidrocarburs 

▪ Instal·lacions de transport 

d’aigua 



Taxa transport d’energia
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Taxa de transport d’energia

▪ Instal·lacions de transport d’energia elèctrica (art. 34 

LSE):

o Xarxa de transport primària: línies, parcs, transformadors i

altres elements elèctrics amb tensions nominals iguals o 

superiors a 380 kV, així com instal·lacions d'interconnexió 

internacionals i, en el seu cas, interconnexions amb sistemes 

elèctrics no peninsulars.

o Xarxa de transport secundària: línies, parcs, transformadors i

altres elements elèctrics amb tensions nominals iguals o 

superiors a  220 kV, així com les de tensions inferiors, que 

compleixin funcions de transport.
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Taxa de transport d’energia

▪ Instal·lacions de transport de gas (art. 59 Llei 34/1998, 

del sector de hidrocarburs):

o Xarxa bàsica de gas natural: gasoductes de 

transport primari de gas natural a alta pressió. 

(pressió màxima de disseny igual o superior a 60 

bars).

o Xarxa secundària: gasoductes de pressió màxima 

de disseny compresa entre 60 i 16 bars.

▪ Instal·lacions de transport d’aigua: delimitació 

funcional.
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Taxa transport d’energia: subjectes passius

▪ Empreses titulars de xarxes de transport 

d’energia, gas, agua i hidrocarburs, que 

utilitzen o aprofiten en benefici propi el domini 

públic local. 

▪ Incloses les empreses distribuïdores que 

disposen de xarxes de transport.
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Taxa transport: quantificació de l’aprofitament

▪ Fórmula de càlcul = valor de l’aprofitament (art. 24.1.a 

TRLHL).

▪ El valor es determinarà a la vista de l’informe tècnic-

econòmic (art. 25 TRLHL), que per al TS: 
i. La quantificació de la taxa escapa a la discrecionalitat 

administrativa. 

ii. No obstant, en la fixació d’este valor el marge de maniobra 

de les EELL és ampli (elecció del mètode o criteris de càlcul). 

iii. Els mètodes o criteris han de ser objectius, públics i

transparents, proporcionats, no discriminatoris i adequats a 

la finalitat que persegueixen.

iv. Tot l’anterior ha de posar-se de manifest a l’informe tècnic-

econòmic.
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Taxa transport: quantificació de l’aprofitament

▪ Requisits dels mètodes i criteris de quantificació (TS):

o No cal reputar transparent el mètode si l’informe tècnic 

econòmic no incorpora criteris de càlcul que es corresponguen

amb el valor de mercat de la utilitat obtinguda per la utilització 

dels béns.

o La justificació objectiva no concorre si l’import de la taxa no 

guarda relació con la intensitat de l’ús.

o La proporcionalitat desapareix si els paràmetres donen com a 

resultat un import que va més enllà del valor de mercat de la 

utilitat obtinguda.  

o La no discriminació demana que els subjectes passius no 

siguen tractats de forma distinta davant usos d’equivalent 

intensitat.
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Taxa transport: base imposable

Base imposable = (A + B)  x RM x C 

A = valor cadastral del sòl rústic amb construccions

B = valor de les instal·lacions

RM = factor previst a la normativa cadastral 

C = mesura de l’ocupació de la instal·lació
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Taxa transport: base imposable

Base imposable = (A + B)  x RM x C 

A = valor cadastral del sòl rústic amb construccions

▪ Punto de partida: valors cadastrals assignats a cada 

municipi (mètode objectiu i fiable). 

▪ Les instal·lacions de transport tenen l’atribut de 

construccions: aplicació de mòduls previstos per al sòl 

rústic ocupat per construccions.

▪ MBR x Coef. MBR7 x Coef. Sobre MBR7: obtenció de 

valor en €/m2.  
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Taxa transport: base imposable

Base imposable = (A + B)  x RM x C 

B = valor de les instal·lacions 

▪ Valor de la inversió en la construcció, segons categoria 

i tipologia. 

▪ Normativa cadastral.

▪ Estudis de mercat amb valors reals de projectes 

referits a les instal·lacions i xarxes dee transport en 

funcionament.
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Taxa transport: base imposable

Base imposable = (A + B)  x RM x C 

RM = coeficient de relació al mercat (0,5)

▪ Ordre de 14 d’octubre de 1998 sobre aprovació  del 

mòdul de valor M i del coeficient RM i sobre 

modificació de Ponències de valors

▪ Implica reduir el valor de l’immoble a la meitat per 

mesurar la referència del mercat i no superar el valor 

d’este.
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Taxa transport: base imposable

Base imposable = (A + B)  x RM x C 

C = mesura de l’ocupació de la instal·lació

▪ Es refereix a l’ocupació en m2 que correspon a cada 

metre lineal segons el tipus d’instal·lació.

▪ Càlcul a partir de la normativa aplicable als diferents 

sectors (electricitat, hidrocarburs i gas, aigua) i 

contrastada amb les instal·lacions posades en 

funcionament.
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Taxa transport: base imposable

Base imposable = (A + B)  x RM x C 

C = mesura de l’ocupació de la instal·lació
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Adopció de 

valors mínims 

d’ocupació



Taxa transport: quota tributària

Quota =  el % de la base imposable 

a. El 5% en els aprofitaments especials de les instal·lacions com 

caixes d’amarratge, torres metàl·liques, recolzaments, 

transformadors, dipòsits o altres elements similars.

b. El 2,5% en l’aprofitament de la resta d’elements com ara línies 

aèries o cables de transport d’energia.

Fonament de l’elecció del tipus aplicat:

▪ Càlcul d’arrendament d’un mont públic, conforme al Reglament de 

béns de les Entitats Locals.

▪ Article 64.3 de la Llei 25/1998: en els casos d’aprofitament 

especial i privatiu: “el tipus de gravamen anual serà del 5 per 100 i 

del 100 per 100, respectivament, sobre el valor de la base 

resultant”. 20



Taxa transport: aprovació Ordenança Fiscal

Elements rellevants:

▪ Consulta pública prèvia ciutadana (art.133 Llei 

39/2015). 

▪ Informe tècnic – econòmic (art. 25 TRLHL). 

▪ Elaboració de l’inventari de les instal·lacions 

de transport d’energia.
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Taxa transport: inventari de les instal·lacions
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Taxa transport: inspecció de la taxa

Algunes dificultats sobrevingudes: 

▪ Accés informació empreses transportistes

▪ Anàlisi d’infraestructures singulars

▪ Litigiositat de la taxa (horitzó d’estabilització)

Vies d’actuació: 

▪ Precedents a altres àmbits propers (taxa del 1’5%, 

telefonia…). 

▪ Consistència de l’inventari de les instal·lacions de 

transport?

▪ Fonts de contrast: subjectes passius, Comunitats 

Autònomes…
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Taxes de telecomunicacions

▪ Existència de xarxes de comunicacions en domini

públic municipal.

▪ Assimilació al règim fiscal de les companyies

subministradores d’interès general (règim especial del

1,5%) fins a la Llei 51/2002

▪ Qüestionat per les operadores: restricció de la

competència i, en particular, oposició a la Directiva

2002/20/CE, relativa a l’autorització de xarxes i servicis

de comunicacions electròniques
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Taxes de telecomunicacions: antecedents

▪ STJUE 12 juliol 2012 (afers acumulats C-55/11, 

C-57/11 i C-58/11) 

▪ STS de 10 d’octubre de 2012 (ECLI: 

ES:TS:2012:6485): anul·lació subjecte passiu

▪ STS de 15 d’octubre de 2012 (ECLI: 

ES:TS:2012:6484): anul·lació mètode quantificació
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Taxes de telecomunicacions: conseqüències 

doctrina TJUE 2012 

▪ Consagració d’un règim dual de tributació local de les

comunicacions electròniques:

✓ Telefonia fixa i internet: règim especial de l’art. 24.1.c) TRLHL (1,5%

ingressos bruts).

✓ Telefonia mòbil: règim general de l’art. 24.1.a) TRLHL

▪ Exclusió de tributació de telefonia mòbil de les operadores que no

son titulars de xarxa.

▪ Necessitat d’aprovar noves OF ajustades al règim general:

problemàtica de la quantificació.
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Taxes de telecomunicacions: replantejament 

taxa telefonia mòbil

▪ Model validat per TS (OF Madrid 2013)

CT = €/m2/básico * CPM * FCA * Sup * T * CV

CT = Cuota tributaria individual

€/m2/básico = 83,51 € (máximo 68 €)

CPM = Coeficiente de ponderación de los servicios móviles

FCA = 0,25 para operadores < 100.000 líneas móviles

Sup = Superficie total ocupada por el operador

T = Tiempo de duración del aprovechamiento

CV= 1,05; 1,10; 1,15. Valora aprovechamiento de vuelo e intensidad uso de redes
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Taxes de telecomunicacions: replantejament 

taxa telefonia mòbil

▪ SSTS 20 de maig (recurs 3937/2014) i 8 de juny 2016 (recurs

1869/2015). Ajuntament de Madrid.

Tenen una doble transcendència:

1) D’una part, la confirmació de què el sistema de quantificació

s’ajusta tant a allò previst a la normativa interna com a les

Directives europees de comunicacions.

2) D’altra part, l’exposició per part del TS de la seua doctrina

després de la STJUE de 12 juliol 2012, així com la

interpretació que ha de fer-se dels principis de l’article 13 de

la Directiva.
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Taxes de telecomunicacions: replantejament 

taxa telefonia mòbil

▪ SSTS 20 de maig (recurs 3937/2014) i 8 de juny 2016

(recurs 1869/2015). Ajuntament Madrid.

Doctrina que es fixa:

- De la regulació europea no es pot despendre quin ha de

ser el contingut concret de les taxes de telefonia, però el

que sí estableixen les normes europees són uns límits

que no es poden sobrepassar.

- Estos límits vindrien constituïts per la necessitat de

transparència, objectivitat, proporcionalitat i no

discriminació.
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Taxes de telecomunicacions: es qüestiona de 

la taxa telefonia fixa

▪ Les operadores plantegen l’extensió de la doctrina

fixada a la SJTUE 2012 per a la telefonia mòbil a la

telefonia fixa i internet, atès que la Directiva es refereix

a ambdues.

▪ Això podria implicar:

✓ Exclusió de les operadores no titulars de xarxa.

✓ Anul·lació del mètode de càlcul (1,5%) i aplicació

del règim general (art. 24.1.a TRLHL).
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Taxes de telecomunicacions: es qüestiona de 

la taxa telefonia fixa

▪ Interlocutòria TJUE 30 gener 2014 (afer C-25/13)

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12

de julio de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11,

C-57/11 y C-58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una

tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la explotación de los

recursos instalados en una propiedad pública o privada, o por encima o por

debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la

autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva

autorización), a los operadores que prestan servicios de

comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos.
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Taxes de telecomunicacions: es qüestiona de 

la taxa telefonia fixa

▪ En aplicació de la doctrina anterior, el TSJCAT dicta les

Sentències número 339/2016, de 31 de març, i la número

538/2016, de 20 de maig.

▪ Estes sentències anul·len els articles de l’OF 3.11 de Barcelona

relatius a:

o Fet imposable (inclusió d’operadores de telefonia fixa, amb

independència de la titularitat o no de les xarxes).

o Subjecte passiu (atribució de l’esmentada condició a

empreses no titulars de les xarxes).

▪ La “pressió” de les operadores arriba al TS que, per Interlocutòria

de 12 juliol 2018, planteja una nova qüestió prejudicial davant el

TJUE: 32



Taxes de telecomunicacions: es qüestiona de 

la taxa telefonia fixa

▪ A la vista d’esta qüestió prejudicial, a les OF de 2020

de BCN es rehabiliten els esmentats preceptes.

▪ Orange interposa RCA i abans de recaure sentència,

es publiquen les conclusions de l’Advocat General de

la UE.

▪ A la vista de les conclusions, l’Ajuntament demana la

suspensió del juí, fins a la STJUE.

▪ La recurrent desisteix del RCA interposat.
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Taxes de telecomunicacions: canvi de criteri 

del TJUE

▪ Conclusions de l’Advocat General Tanchev, de 16 juliol de 2020:

▪ Sentència de 27 de gener de 2021 que resol la petició de decisió

prejudicial:

1) La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,

relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva

autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable

también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a Internet.

2) Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva

2009/140, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que

impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las

comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de

acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los

ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado miembro

de que se trate
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Taxes de telecomunicacions: canvi de criteri 

del TJUE

▪ Sentència de 27 de gener de 2021 que resol la petició

de decisió prejudicial: alguns interrogants

✓ Què passa amb les OF que havien optat por gravar

règim general (24.1.a TRLHL), d’acord amb la

jurisprudència dels TSJ?

✓ Quin abast subjectiu pot tindre la taxa?

✓ Resulta replantejable la situació de la telefonia

mòbil?
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Taxes de telecomunicacions: canvi de criteri 

del TJUE

▪ La STS de 26 d’abril de 2021, resol sobre el litigi principal, d’acord

amb la STJUE.

▪ El TS reconeix que hi ha un canvi de criteri inesperat:

“sorprende, como habrá podido constatarse, que, en los

razonamientos de la sentencia de 27 de enero de 2021 del

Tribunal de Justicia, no aparezca la sentencia de 12 de junio de

2012 cuando, precisamente, la cuestión prejudicial surge porque

en el asunto principal que enjuicia el órgano judicial remitente, lo

que se debate es la extensión de los criterios fijados en ésta

última al asunto abordado en aquella”.
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Taxes de telecomunicacions: canvi de criteri 

del TJUE

▪ STS de 26 d’abril de 2021: la conseqüència lògica de la STJUE

seria la revisió de la tributació de la telefonia mòbil.

• Tanmateix, el TS es cuida molt de diferenciar (inexplicablement)

ambdues modalitats de comunicacions (FJ 3):

“no está de más recordar una cuestión técnica, cual es que «la información puede transmitirse

utilizando tecnología inalámbrica o mediante un dispositivo de transmisión como un cable. Las

ondas de radio y la fibra óptica son distintos tipos de medios. Los operadores de telefonía móvil

usan principalmente las ondas de radio como medio, mientras que los operadores de telefonía fija

se sirven preferentemente de cables y otros medios físicos» (apartado 40 de las Conclusiones de

la Abogada General Sra. Sharpston presentadas el 22 de marzo en los asuntos acumulados C-

55/11, C-57/11 y C-58/11). Esto es, en un caso se utiliza preferentemente el dominio público

radioeléctrico, mientras que, en el caso presente, como se verá después, se utiliza el dominio

público local”.
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Taxes de telecomunicacions: canvi de criteri 

del TJUE
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Taxes de telecomunicacions: canvi de criteri 

del TJUE

▪ STS de 26 de abril de 2021: valoració

1. La nova STS, que resulta d’aplicació exclusivament a la telefonia fixa i internet,

determina que la taxa resulta aplicable tant a les empreses titulars como no

titulares de xarxa.

2. La conseqüència lògica seria l’extensió del criteri fixat pel TJUE a la telefonia

mòbil, donat que existeix una identitat substancial d’aprofitaments que donen lloc

al fet imposable.

3. No obstant l’anterior, el propi TS sosté que cal diferenciar en ambdós casos, sota

una suposada diferència de caràcter tècnic que en realitat no existeix.

4. L’extensió del règim especial de l’art. 24.1.c) TRLHL requereix de la modificació

del mateix per tal d’eliminar l’exclusió de la telefonia mòbil. La transposició de la

Directiva sobre el Codi Europeo de les Comunicacions Electròniques constitueix

una oportunitat per fer-ho i aclarir definitivament la tributació local en este àmbit

(no s’ha fet).
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Taxes de telecomunicacions: horitzó de futur

▪ Article 102 Avantprojecte LGTel (no incorporat a la Llei

11/2022):

‒ Creació d’un nou règim especial simplificat optatiu

(alternativa de les operadores).

‒ Engloba tot el territori nacional.

‒ L’exercici de l’opció vincula durant 3 exercicis.

‒ Engloba tots els tributs locals, excepte l’IBI.

‒ Compensació consistent en 1,2% dels ingressos

brut (1,15% per als municipis).

‒ Exacció i comprovació per part de l’AEAT.
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Taxes de telecomunicacions: horitzó de futur

- Caràcter voluntari? Posició dominant de les

operadores.

- Atribució de competències de comprovació i/o

col·laboració als ens locals.

- Exclusió d’altres tributs del règim de compensació.

- Rescabalament despeses nous aprofitamets.

- Determinació de l’import de la compensació.
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Taxes de telecomunicacions: horitzó de futur
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Proposta de nova ordenança fiscal de comunicacions

electròniques, amb 4 objectius:

A. Cobrir tots els fets imposables vinculats a la matèria.

B. Actualitzar i adaptar les OF en vigor a les condicions

actuals de mercat i al seu marc regulatori (CNMC).

C. Ordenar fiscalment el desplegament de xarxes de

comunicacions electròniques.

D. Adequar la fiscalitat de la telefonia fixa i internet a les

Directives comunitàries.



Taxes de telecomunicacions: horitzó de futur
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Fets imposables a considerar:

▪ Utilització privativa del domini públic para instal·lacions

d’elements de telecomunicacions (taxa “tradicional”).

▪ Cessió d’infraestructures en el subsòl (sales tècniques)

▪ Cessió d’espais municipals (antenes telefonia en

equipaments públics).

▪ Cessió de mobiliari públic per a la instal·lació de

dispositius de radiocomunicació (small cells/5G/IoT)



Taxes de telecomunicacions: horitzó de futur
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Consideracions:

▪ Les sentències del TJUE i del TS no permeten homologar el
règim fiscal de la telefonia fixa i la mòbil (art. 24.1.c TRLHL).

▪ No obstant, s’obre la porta a poder gravar els nous

aprofitaments 5G, que amb el CODE i la LGTel semblaven

exclosos de tributació local.

▪ La litigiositat en este àmbit desaconsella fer una única OF que

abaste tots els elements.

▪ Resultaria desitjable una modificació del règim legal que aclare

i atorgue seguretat jurídica en este àmbit.



Taxes de telecomunicacions: horitzó de futur
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TIPUS DE XARXA REGULACIÓ NORMATIVA

Telefonia fixa i internet

3.11 Taxes per la utilització privativa o

l'aprofitament especial del domini públic municipal,

a favor d'empreses explotadores de serveis de

subministraments d'interès general

Telefonia mòbil

3.16 Taxes per la utilització privativa o

l'aprofitament especial del domini públic municipal

a favor d'empreses explotadores de serveis de

telefonia mòbil

Altres aprofitaments vinculats 

a les comunicacions 

electròniques

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 (antics acords

patrimonials, cànons)



Taxes de comerç electrònic: operadors postals
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• No es vincula el pagament a la utilització de determinades àrees
exclusives, sinó que l’aprofitament es fa per l’exercici de l’activitat sobre la
ciutat (estacionament més enllà del regulat)

• Obligació d’autoliquidació de les operadores i comunicació de dades.

Operativa

• Empreses obligades a inscriure’s al Registre d’Operadors Postals del
Ministeri, que gestionen l’enviament de la mercaderia i assumeixen la
logística de tot el procés, incloent el transport, ja es realitzi directament o
indirecta.

• Exempts els operadors postals en règim d’autònom (persones físiques).
• Exempció dels operadors postals que tinguin una facturació inferior a 1

milió d’euros a Barcelona.

Subjecte  

Passiu

• Aprofitament especial del domini públic, mitjançant qualsevol classe de
vehicle, realitzant càrrega i descàrrega a la via pública del municipi de
Barcelona, amb l'objectiu de distribuir a particulars béns adquirits per
comerç electrònic (B2C).

• No subjecció d’entregues a punts de recollida. Es preveu la creació d’un
registre municipal dels punts, per assegurar la correcta aplicació de la
taxa.

Fet 

im posable

• Repartiment d’un màxim del 90% del valor global de l’aprofitament

especial de l’espai públic entre els subjectes passius i segons els seus

ingressos bruts o xifra de negocis de la distribució d’e-Commerce a

domicilis de Barcelona.
Quota



Gràcies per la vostra atenció

jmedrano@bcn.cat
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