
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI  SOBRE LA REVISIÓ
D’INGRESSOS PER LES TAXES D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT

ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD 2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten en el
Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Hem conegut que altres ajuntaments han fet una revisió exhaustiva de les liquidacions 
dels últims anys de les empreses de telefonia, gas i electricitat que operen als 
municipis per a assegurar que estan pagant els impostos que els corresponen.

A l’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
vol, sòl i subsòl del domini públic local s’indica que les empreses de telefonia, gas i 
electricitat que operen al municipi han de pagar un 1,5% d’impost respecte a la seua 
facturació en concepte de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 
domini públic. Entenem que açò es realitza basant-se en les xifres que les mateixes 
empreses presenten a l’Ajuntament.

En l’actual context aquests sectors estan disparant els seus beneficis i creiem 
beneficiós fer una revisió exhaustiva de les liquidacions dels últims anys d’aquestes 
empreses per tal d’assegurar que estan pagant els impostos que els corresponen i 
comprovar així si no haurien d’haver pagat més.

Al respecte plantegem les següents preguntes:

 S’ha dut a terme alguna auditoria o revisió de les liquidacions i dades de 
facturació dels últims anys d’estes empreses amb recursos propis o externs per
a comprovar si els ingressos són els que correspondrien?

 Si és així:
◦ Sobre quin període de temps s’han portat a terme les revisions?
◦ Quina quantitat de diners s’ha ingressat amb aquestes revisions?

Amb tot això plantegem el següent prec:

PRIMER- Que es plantege la realització d’un estudi per tal de revisar amb caràcter 
retroactiu les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de les vies 
públiques i comprovar si les grans companyies estan pagant al nostre municipi el que 
correspon. 



SEGON- Que es faça aquesta revisió respecte als anys que no s’ha realitzat i es 
continue fent per als pròxims.

Alcoi, 29 de novembre de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


