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ORDENANZA FISCAL NÚM. 155
TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO
ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POLAS EMPRESAS
SUBMINISTRADORAS DE SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL
ARTIGO 1º. FUNDAMENTO E NATUREZA
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, do 22 de xullo,
da Administración local de Galicia, este Concello establece a Taxa pola
utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas
empresas subministradoras de servizos de telefonía móbil, que se rexerá pola
presente Ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 57, 20
e 24.1 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE
1. Constitúe o feito impoñible da taxa o goce da utilización privativa, ou
os aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías
públicas municipais, a favor de empresas ou entidades explotadoras ou prestantes
de servizos de telefonía móbil.
2. O aproveitamento especial do dominio público producirase sempre que
para a prestación do servizo de subministración débanse utilizar antenas,
instalacións ou redes que materialmente ocupan o solo, subsolo ou voo das vías
públicas municipais, con independencia de quen sexa o titular daquelas.
3. A taxa regulada nesta Ordenanza é compatible coas contías ou tarifas
que, con carácter puntual ou periódico, podan acreditarse como consecuencia da
cesión de uso de infraestruturas dedicadas especificamente ou habilitadas polo
Concello para aloxar redes de servizos.
ARTIGO 3º. SUXEITOS PASIVOS E RESPONSABLES
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1. Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as
persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da
Lei Xeral Tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio
público local, a que se refire o artigo anterior.
Para estes efectos, inclúense entre as empresas explotadoras dos
devanditos servizos as empresas distribuidoras e comercializadoras deles.
2. Teñen a consideración de suxeitos pasivos as empresas ou entidades
explotadoras a que se refire o apartado anterior, tanto se son titulares das
correspondentes redes a través das cales efectúanse as subministracións coma se,
non sendo titulares das devanditas redes, o son de dereitos de uso, acceso ou
interconexión ás mesmas.
3. Tamén serán suxeitos pasivos da taxa as empresas e entidades,
públicas ou privadas, que presten servizos, ou exploten unha rede de
comunicación no mercado, conforme ao previsto nos artigos 6 e concordantes da
Lei 32/2003, de 3 novembro, xeral de telecomunicacións.
4. Responderán solidariamente da débeda tributaria as persoas ou
entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
5. Responderán subsidiariamente da débeda tributaria os administradores
de feito ou de dereito das persoas xurídicas, os integrantes da administración
concursal, e os liquidadores de entidades ou sociedades en xeral, nos supostos e
co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
ARTIGO 4º. RESPONSABILIDADES DO SUXEITO PASIVO
1. Cando a utilización privativa ou o aproveitamento especial leve
aparellada a destrución ou deterioro do dominio público local, o beneficiario, sen
prexuízo do pagamento da taxa a que houber lugar, estará obrigado ó reintegro
do custe total dos respectivos gastos de reconstrución ou reparación e ó depósito
previo do seu importe.
2. Se os danos foran irreparables, os suxeitos pasivos indemnizarán ó
Concello en contía igual ó valor dos bens destruídos ou ó importe do deterioro
dos danados.
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3. O Concello non poderá condonar, total nin parcialmente, as
indemnizacións e reintegros ós que se refiren os apartados anteriores.
ARTIGO 5 º. BASE IMPOÑIBLE E COTA TRIBUTARIA
1. Para determinar a contía da taxa por utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público municipal por parte dos servizos de
telefonía móbil, aplicaranse as seguintes fórmulas de cálculo:
a) Base impoñible (BI):
A base impoñible, deducida da estimación do aproveitamento especial do
dominio público polo servizo de telefonía móbil calcúlase:
BI = Cmf * Nt + (0,90(NH) * Cmm)
Sendo:
Cmf = Consumo telefónico medio estimado, por unidade urbana, corrixido polo
coeficiente atribuído á participación da telefonía móbil. Será resultado de dividir
la facturación por telefonía móbil dirixida á rede nacional entre o número de
líneas de telefonía fixa.
Nt = Número de teléfonos fixos instalados no Municipio. Será resultado de
aplicar ó número de habitantes do Concello de Lugo a taxa de penetración da
telefonía fixa sobre a poboación.
0,90 = Coeficiente redutor estimativo que recollería la penetración de la telefonía
móbil entre a poboación empadroada no termo municipal de Lugo.
NH = Número de habitantes empadroados no Municipio de Lugo a 31 de
decembro do exercicio correspondente. Para o cálculo da liquidación provisional
a que se refire o artigo 8º da presente Ordenanza se considerará o número de
habitantes empadroados no Municipio de Lugo a 31 de decembro do exercicio
inmediatamente anterior.
Cmm = Consumo medio telefónico estimado por teléfono móbil. Será resultado
de dividir os ingresos totais por telefonía móbil entre o número de teléfonos
móbiles.
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b) Cota básica (QB):
A cota básica global determínase aplicando o 1,4 por 100 á base impoñible:
QB = 1,4% s/ BI
A cota tributaria por operador determínase aplicando o coeficiente atribuíble a
cada un á cota básica global:
Cota tributaria/operador = CE * QB
Sendo:
CE = coeficiente atribuíble a cada operador, segundo a súa cota de participación
no mercado, incluíndo as modalidades de postpago e prepago.
2. A efectos de determinar o coeficiente CE, os suxeitos pasivos poderán
probar ante o Concello que o coeficiente real de participación no conxunto dos
ingresos de telefonía móbil no exercicio obxecto de exacción é diferente do
imputado. Neste caso, a liquidación axustarase aplicando o coeficiente declarado
polo obrigado tributario.
3. Se no transcurso do procedemento de liquidación correspondente a
cada exercicio non se acredita o coeficiente real de participación anteriormente
referido, poderanse aplicar os que resulten para cada operador do último informe
anual publicado pola Comisión do Mercado de Telecomunicacións detallados
para o Municipio, se constan, ou para o conxunto nacional total, no seu defecto.
ARTIGO 6º. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO DA TAXA
1. O período impositivo coincide co ano natural salvo os supostos de
inicio ou cesamento na utilización ou aproveitamento especial do dominio
público local necesario para a prestación da subministración ou servizo, casos en
que procederá aplicar o prorrateo trimestral, conforme ás seguintes regras:
a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, liquidarase a cota
correspondente aos trimestres que restan para finalizar o exercicio, incluído o
trimestre en que ten lugar a alta.
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b) En caso de baixas por cesamento de actividade, liquidarase a cota que
corresponda aos trimestres transcorridos dende o inicio do exercicio, incluíndo
aquel en que se orixina o cesamento.
ARTIGO 7º. DEVENGO
1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza nace nos
intres seguintes:
a) Cando se trata de concesións ou autorizacións de novos
aproveitamentos, no intre de solicitar a licenza correspondente.
b) Cando o goce do aproveitamento especial a que se refire o artigo 1
desta ordenanza non requira licenza ou autorización, dende o momento en que se
iniciou o citado aproveitamento. Para ese efecto, enténdese que comezou o
aproveitamento especial cando se inicia a prestación de servizos aos usuarios que
o soliciten.
2. Cando os aproveitamentos especiais do chan, subsolo ou voo das vías
públicas prolónganse durante varios exercicios, o devengo da taxa terá lugar o 1
de xaneiro de cada ano e o período impositivo comprenderá o ano natural.
ARTIGO 8º. RÉXIME DE DECLARACIÓN E DE INGRESO.
1. Para o cálculo do coeficiente específico atribuible a cada operador, os
suxeitos pasivos da taxa regulada por esta ordenanza presentarán antes do 30 de
xuño de cada ano, declaración acreditativa do número de usuarios polos que o
suxeito pasivo opera no termo municipal, que incluirá tanto os servizos de
postpago como os servizos de prepago.
2. A falta de declaración dos interesados dentro do termo indicado,
facultará ó Concello para proceder á cuantificación da taxa, en función das
respectivas cotas de mercado de cada operador determinado no Informe Anual,
emitido ó respecto, pola Comisión do Mercado de Telecomunicacións.
3. O Concello xirará a liquidación oportuna no segundo semestre de cada
exercicio.
ARTIGO 9º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
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En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias así como á
determinación das sancións que polas mesmas correspondan en cada caso,
aplicarase o réxime establecido na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a
complementen e desenvolvan.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo
do Concello Pleno do 23 de decembro de 2008 e do 28 de decembro de 2009,
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2010. Permanecerá en vigor ata
a súa modificación ou derrogación expresa.

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:
MODIFICACIÓN:

BOP núm. 299 do 30 de decembro de 2008
BOP núm. 299 do 31 de decembro de 2009
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