ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS DE CARTOGRAFIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, PER LA
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL DE FINQUES I PER L’OCUPACIÓ DE LES
INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPALS

Article 1r. Fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
d'acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per la prestació dels serveis de
cartografia i tecnologies de la informació, per la identificació cadastral de finques i per
l’ocupació de les infraestructures de telecomunicacions municipals", que s'ha de regir
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu
l'article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis tècnics següents:
a) Alineacions (tirada de corda).
b) Lliurament de cartografia i productes cartogràfics derivats, mitjançant procediments
gràfics (plòter) o en suport digital.
c) Subministrament de les plaques identificatives de la numeració postal.
d) Prestació de serveis municipals de tecnologies de la
telecomunicacions, establerts a l’article 5.2 d’aquesta ordenança.

informació

i

e) Ocupació de les infraestructures de telecomunicacions municipals.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o gaudeixin dels
treballs, serveis o infraestructures regulats en aquesta Ordenança, o siguin propietaris
dels edificis urbans, patis, solars i cases de camp existents en el terme municipal, que
els manqui la placa numèrica identificava, o hi tinguin col·locat un número equivocat.
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Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è. Quota tributària
5.1.- La quota tributària s'ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons la
naturalesa del servei, tal com es detalla per cada epígraf de la tarifa de la taxa.
5.2 .- EPÍGRAFS:
Epígraf primer: Alineacions (tirada de corda).
a) En carrer normal amb vorera ..............................81,50.- €
b) En carrer no urbanitzat ni definit ....................244,00.- €
Epígraf segon: Lliurament de cartografia municipal digital:
INFORMACIÓ
Parcel·lari E:1/500 DIN A4
Parcel·lari E:1/500 DIN A3
Parcel·lari E:1/1000 DIN A4
Parcel·lari E:1/1000 DIN A3
Cartografia E:1/500, per cada full
Cartografia E:1/1000, per cada full

SUPORT PAPER SUPORT DIGITAL
2,23
2,84
2,74
4,26
22,03
33,60 €
22,03
33,60 €

Quan se sol·liciti cartografia corresponent a un projecte que requereixi informació
massiva, referent a un àmbit superior a 1.500 hectàrees, s’aplicaran aquestes tarifes
reduïdes en un 50 per cent.
Epígraf tercer: Lliurament de productes cartogràfics:
PRODUCTES CARTOGRÀFICS
Plànol de carrers E:1/7500
Plànol Topogràfic terme municipal E: 1/12000
Pòster Ortofotomapa B/N (foto maig 94) zona urbana E: 1/7500
Pòster Ortofotomapa B/N (foto maig 94) Terme munici. E: /12000
Pòster Ortofotomapa color (foto set-2000) zona urbana E: 1/7500
Pòster Ortofotomapa color (foto set-2000) Terme mu. E: 1/12000
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SUPORT
PAPER
14,21 €
14,21 €
21,92 €
21,92 €
21,92 €
21,92 €

SUPORT
DIGITAL
28,42 €
28,42 €
28,42 €
28,42 €
28,42 €
28,42 €
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CD-Rom ortofoto any 2006 E:1/2000
CD-Rom ortofoto any 2009 E:1/2000
CD-Rom ortofoto any 2010 E:1/2000
CD-Rom ortofoto any 2011 E:1/2000
CD-Rom ortofoto any 2012 E:1/2000
Pòster ortofotomapa (foto any 2006) E:1/12000
Pòster ortofotomapa (foto any 2009) E:1/12000
Pòster ortofotomapa (foto any 2010) E:1/12000
Pòster ortofotomapa (foto any 2011) E:1/12000
Pòster ortofotomapa (foto any 2012) E:1/12000
Temàtics Estàndard
Fotos aèries del vol fotogramètric E:1/3500
Fotos aèries del vol fotogramètric E:1/5000

21,92 €
21,92 €
21,92 €
21,92 €
21,92 €
28,42 €
28,42 €
28,42 €
28,42 €
28,42 €
28,42 €
7,71 €
7,71 €

21,92 €
21,92 €
21,92 €
21,92 €
21,92 €
14,21 €
3,35 €
3,35 €

Epígraf quart: Identificació cadastral de les finques i lliurament de les plaques
numèriques identificatives: 45,37€ per cada placa.
Epígraf cinquè: Subministrament d’una memòria USB com a suport
d’emmagatzematge per a l’emissió de certificats digitals idCAT: 5,28€ per memòria
USB.
Epígraf sisè: Prestació de serveis municipals de tecnologies de la informació i
telecomunicacions:
Concepte
Cost hora de tècnic/a dedicat/da a una petició de servei
Hosting web i correu electrònic anual (*)

Tarifa
26,24€/hora
163,58€

(*) Només aplicable a les administracions públiques i altres entitats depenents amb
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Epígraf setè: Ocupació anual de les infraestructures de telecomunicacions
municipals:
Concepte

Tarifa

Ocupació d’un tub de telecomunicacions de canalització
soterrada (*)
Ocupació d’un parell de fibres òptiques d’un tub de
telecomunicacions de canalització soterrada (*)
Ocupació de la torre de telecomunicacions de la mussara (**)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància inferior a
500 metres a 100Mbps (***)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància superior a
500 metres a 100Mbps (***)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància inferior a
500 metres a 1Gbps (***)
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3,09€
per
metre
d’ocupació anual
0,81€
per
metre
d’ocupació anual
5.705,55€ anual
1.783,36€ anual
3.385,58€ anual
2.148,76€ anual
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Interconnexió IP de dos centres amb una distància superior a
500 metres a 1Gbps (***)

4.847,18€ anual

L’ocupació de les infraestructures de telecomunicacions municipals seran per períodes
complerts anuals amb caràcter de cessió sense exclusivitat.
(*) Es podran compensar les taxes sempre i quan hi hagi intercanvi d’ocupació de tubs
o fibra òptica de telecomunicacions amb l’Ajuntament.
(**) La tarifa és per un màxim d’ocupació de 3 metres lineals de la torre de la mussara.
En cas d’ocupació major i sempre i quan sigui possible, la tarifa serà proporcional a
l’ocupació a partir dels 3 metres lineals.
(***) Només aplicable a les administracions públiques i altres entitats depenents amb
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus, en règim d’autoprestació.
Article 6è. Exempcions i bonificacions
No se n'ha de concedir cap en el pagament de la Taxa.
Article 7è. Acreditament i període impositiu
S'acredita la Taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què se iniciï la
prestació dels serveis per part de l'Ajuntament; l’ocupació d’infraestructures de
telecomunicacions municipals, ja sigui a petició de l'interessat o bé d'ofici. Amb
aquesta finalitat s'entén que la iniciació dels serveis, a petició de l'interessat, es
produeix en sol·licitar-los.
El període impositiu serà el de la durada de cada aprofitament, ús o utilització. En els
usos i aprofitaments que se sol·liciten amb caràcter indefinit, la taxa meritarà
periòdicament l’u de gener de cada any, essent el període impositiu l’any natural, llevat
dels casos d’inici i cessament de l’ús i/o aprofitament, en els quals aquesta serà, des
de l’inici fins al final de l’any o des de l’u de gener fins a la data de cessament.
Article 8è. Forma de pagament
Les quotes regulades a l’epígraf primer seran exigides a través de liquidació practicada
per l’Ajuntament, una vegada realitzats els serveis i les derivades dels epígrafs segon,
tercer, quart, cinquè i sisè s’exigiran en règim d’autoliquidació, prèvia a la recepció o
subministrament de la cartografia, placa o treballs informàtics. La quota regulada a
l’epígraf setè serà exigida de forma anual, prorratejable, mitjançant el lliurament per
l’Ajuntament de la corresponent liquidació durant el primer trimestre de l’any.
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Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i també de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb allò que disposen els articles del
Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra normativa
aplicable.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança, que
consta de 9 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i publicada en el BOP núm.
291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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Vigent a partir del
20.02.2018

AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
–2018-

Pàgina 179

AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
–2018-

Pàgina 180

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS DE CARTOGRAFIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, PER LA
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL DE FINQUES I PEL SERVEI D'UTILITZACIÓ DE LES
INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPALS

Article 1r. Fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
d'acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per la prestació dels serveis de
cartografia i tecnologies de la informació, per la identificació cadastral de finques i
d'utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals", que s'ha de regir
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu
l'article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis tècnics següents:
f) Alineacions (tirada de corda).
g) Lliurament de cartografia i productes cartogràfics derivats, mitjançant procediments
gràfics (plòter) o en suport digital.
h) Subministrament de les plaques identificatives de la numeració postal.
i) Prestació de serveis municipals de tecnologies de la
telecomunicacions, establerts a l’article 5.2 d’aquesta ordenança.

informació

i

j) Servei d'utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals.
L'exacció de la taxa en aquest últim supòsit és, en tot cas, compatible amb
l'exigència de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local, es satisfacin aquestes amb caràcter singular o, globalment, mitjançant el
pagament d'un percentatge sobre els ingressos bruts anuals, en el cas de les
empreses explotadores de serveis de subministrament.

Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o gaudeixin dels
treballs, serveis o infraestructures regulats en aquesta Ordenança, o siguin propietaris
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dels edificis urbans, patis, solars i cases de camp existents en el terme municipal, que
els manqui la placa numèrica identificava, o hi tinguin col·locat un número equivocat. I
els titulars de la utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals o
en benefici de qui recaigui la prestació del servei municipal.
Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è. Quota tributària
5.1.- La quota tributària s'ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons la
naturalesa del servei, tal com es detalla per cada epígraf de la tarifa de la taxa.
5.2 .- EPÍGRAFS:
Epígraf primer: Alineacions (tirada de corda).
c) En carrer normal amb vorera ..............................81,50.- €
d) En carrer no urbanitzat ni definit ....................244,00.- €
Epígraf segon: Lliurament de cartografia municipal:
INFORMACIÓ
Parcel·lari E:1/500 DIN A4
Parcel·lari E:1/500 DIN A3
Parcel·lari E:1/1000 DIN A4
Parcel·lari E:1/1000 DIN A3
Cartografia E:1/500, per cada full
Cartografia E:1/1000, per cada full

SUPORT PAPER
2,23 €
2,84 €
2,74 €
4,26 €
22,03 €
22,03 €

La Cartografia Topogràfica oficial de Reus, escales 1/500 i 1/1000, registrada al
Registre Cartogràfic Oficial de Catalunya, servida o lliurada per mitjans electrònics o
digitals, tindrà caràcter gratuït.
La Ortoimatge del terme municipal de Reus de qualsevol any dels que es disposa,
servida o lliurada per mitjans electrònics o digitals, tindrà caràcter gratuït.
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Epígraf tercer: Lliurament de productes cartogràfics:
SUPORT
PAPER
21,92 €
21,92 €
21,92 €
3,35 €
3,35 €
21,92 €
21,92 €
21,92 €

PRODUCTES CARTOGRÀFICS
Plànol de carrers E:1/7500
Plànol Topogràfic terme municipal E: 1/12000
Temàtics Estàndard
Fotos de les passades aèries del vol fotogramètric E:1/3500
Fotos de les passades aèries del vol fotogramètric E:1/5000
Plànol de Barris E:1/7500
Plànol de Barris E: 1/12000
Pòster ortoimatge de Reus E:1/12000

Epígraf quart: Identificació cadastral de les finques i lliurament de les plaques
numèriques identificatives: 45,37€ per cada placa.
Epígraf cinquè: Subministrament d’una memòria USB com a suport
d’emmagatzematge per a l’emissió de certificats digitals idCAT: 5,28€ per memòria
USB.
Epígraf sisè: Prestació de serveis municipals de tecnologies de la informació i
telecomunicacions:
Concepte
Cost hora de tècnic/a dedicat/da a una petició de servei
Hosting web i correu electrònic anual (*)

Tarifa
26,24€/hora
163,58€

(*) Només aplicable a les administracions públiques i altres entitats depenents amb
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Epígraf setè: Servei
telecomunicacions municipals:

d'utilització

anual

de

les

Concepte

infraestructures

de

Tarifa

Utilització d’una canalització de telecomunicacions soterrada
(*)
Utilització d’un parell de fibres òptiques d’un tub de
telecomunicacions de canalització soterrada (*)
Utilització de la torre de telecomunicacions de la mussara (**)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància inferior a
500 metres a 100Mbps (***)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància superior a
500 metres a 100Mbps (***)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància inferior a
500 metres a 1Gbps (***)
AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
–2018-

3,09€
per
metre
d’utilització anual
0,81€
per
metre
d’utilització anual
5.705,55€ anual
1.783,36€ anual
3.385,58€ anual
2.148,76€ anual
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Interconnexió IP de dos centres amb una distància superior a
500 metres a 1Gbps (***)

4.847,18€ anual

La utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals seran per
períodes complerts anuals amb caràcter de cessió sense exclusivitat.
(*) Es podran compensar les taxes sempre i quan hi hagi intercanvi d’utilització de tubs
o fibra òptica de telecomunicacions amb l’Ajuntament. La autorització i condicions
d’utilització s’establiran en funció de l’excedent d’espai existent en la totalitat de la
canalització de telecomunicacions municipal que es vol ocupar i fins a un màxim igual
a la secció d’un tub d’aquesta canalització.
(**) La tarifa és per un màxim d’utilització de 3 metres lineals de la torre de la
mussara. En cas d’utilització major i sempre i quan sigui possible, la tarifa serà
proporcional a la utilització a partir dels 3 metres lineals.
(***) Només aplicable a les administracions públiques i altres entitats depenents amb
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus, en règim d’autoprestació.
Article 6è. Exempcions i bonificacions
No se n'ha de concedir cap en el pagament de la Taxa.
Article 7è. Acreditament i període impositiu
S'acredita la Taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què se iniciï la
prestació dels serveis per part de l'Ajuntament; la utilització d’infraestructures de
telecomunicacions municipals, ja sigui a petició de l'interessat o bé d'ofici. Amb
aquesta finalitat s'entén que la iniciació dels serveis, a petició de l'interessat, es
produeix en sol·licitar-los.
El període impositiu serà el de la durada de cada aprofitament, ús o utilització. En els
usos i aprofitaments que se sol·liciten amb caràcter indefinit, la taxa meritarà
periòdicament l’u de gener de cada any, essent el període impositiu l’any natural, llevat
dels casos d’inici i cessament de l’ús i/o aprofitament, en els quals aquesta serà, des
de l’inici fins al final de l’any o des de l’u de gener fins a la data de cessament.
Article 8è. Forma de pagament
Les quotes regulades a l’epígraf primer seran exigides a través de liquidació practicada
per l’Ajuntament, una vegada realitzats els serveis i les derivades dels epígrafs segon,
tercer, quart, cinquè i sisè s’exigiran en règim d’autoliquidació, prèvia a la recepció o
subministrament de la cartografia, placa o treballs informàtics. La quota regulada a
l’epígraf setè serà exigida de forma anual, prorratejable, mitjançant el lliurament per
l’Ajuntament de la corresponent liquidació durant el primer trimestre de l’any.
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Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i també de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb allò que disposen els articles del
Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra normativa
aplicable.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província i serà d’aplicació l’endemà de la mateixa data. Pel que fa a la vigència,
restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.

D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 9 articles i una disposició final, va esdevenir definitiva
automàticament per no haver-se presentat al·legacions en el període d’exposició
pública i publicada en el BOP núm. 35 el dia 19 de febrer de 2018.

AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
–2018-

Pàgina 177

