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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

EDICTE

Pel qual es fa pública la sentència dictada per la secció primera de la Sala contenciosa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 268/2010.

La secció primera de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 9 d’abril de 
2015, ha dictat sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 268/2010, interposat per la companyia 
mercantil “TelefÓnica Moviles España, SA”, contra l’ordenança fiscal número 26 d’aquest Ajuntament, 
reguladora de la “taxa sobre l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores 
serveis subministraments d’interès general”, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 181, de 26 de desembre de 2009.

La part dispositiva de l’esmentada sentència, traduïda textualment, disposa:
“Estimem el present recurs contenciós, interposat contra l’ordenança fiscal de l’ajuntament demandat en tant 
que es refereix a la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local per empreses de l’esmentada 
telefonia mòbil i anul·lem, per no ser conformes a dret, els preceptes de la dita ordenança que: 
1) Atribueixen la condició de subjecte passiu de la taxa a les empreses o entitats que no siguin titulars de les 
xarxes a través de les quals s’efectuen els subministraments, encara que siguin titulars de drets d’ús, accés 
o interconnexió a aquelles xarxes; i

2) Regulen l’import d’aquesta taxa.

Sense expressa declaració pel que fa a les costes processals”.

En data 3 de juny de 2015 el tribunal sentenciador ha declarat ferma l’esmentada sentència i n’ha tramés 
testimoni a l’ajuntament als efectes de la seva execució. 

Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, resolc donar publicitat a la part dispositiva de la sentència esmentada per a coneixement 
general. 

Rosselló, 16 de juny de 2015
L’Alcalde

———
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