ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO
DE BÉNS I INSTAL·LACIONS 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 utilització de béns i
instal·lacions 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 utilització dels béns i instal·lacions
municipals següents:
1) Estació d’autobusos, de la que n’és concessionari l’Ajuntament
2) Dependències dels centres cívics.
3) Utilització sala de Plens per a la celebració de matrimonis civils.

Article 3. 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 realitzin l’ús
privatiu dels béns i instal·lacions municipals, regulats en aquesta Ordenança.
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.
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Article 5è. Quota tributària
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons el
detall que s’estableix en les tarifes següents:
Epígraf 1.- Utilització de l’estació d’autobusos:
1.1.- Per entrada o sortida d’un autobús de servei regular, amb viatgers,
en iniciar o finalitzar el viatge, o realitzar escala:
-

Expedicions amb recorregut inferior o igual a 10 Km. ..................................0,11 €
Expedicions amb recorregut entre 10 i 30 Km................................................0,14 €
Expedicions amb recorregut entre 30 i 60 Km................................................0,21 €
Expedicions amb recorregut superior a 60 Km. ..............................................0,30 €

1.2.- Per la utilització dels serveis generals de l’estació, cada usuari
dels serveis regulars abonarà per cada entrada, sortida o escala
en trànsit:
Els trajectes considerats suburbans fins a la data: Reus/Salou, Reus/Almoster,
Reus/La Canonja i Reus/Constantí, se’ls aplicarà els imports que els correspongui
d’acord amb els trams establerts suara.
-

Trajectes amb recorregut inferior o igual a 10 Km. ........................................0,03 €
Trajectes amb recorregut entre 10 i 30 km ......................................................0,04 €
Trajectes amb recorregut entre 30 i 60 Km......................................................0,07 €
Trajectes amb recorregut superior a 60 Km .....................................................0,10 €

S’entendran com usuaris tots els viatgers d’autobusos que entren, surten o fan
escala a l’estació i el seu inici o fi de trajecte sigui Reus, amb independència del
punt de la ciutat en que pugin o baixin de l’autobús.
1.3.- Serveis discrecionals:
-

Cada autobús que inicia o finalitza viatge, o faci escala...............................1,20 €

1.4.- Estacionament d’autobusos:
-

Diürn, de 8 h. a 22 h., per cada hora o fracció ................................................0,09 €
Nocturn, de 22 h. a 8 h. o fracció. .......................................................................0,60 €

Les tarifes d’aquest epígraf són les recollides a la concessió administrativa per
l’explotació del servei públic d’estació d’autobusos de Reus, atorgada a l’Ajuntament
per la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
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Epígraf 2.- Utilització de les dependències dels centres cívics
€/ hora

€/ dia

2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.-

Ús de despatx ............................................................................... 6,50 ..................... 34,90
Ús de sala polivalent ................................................................23,30 ...................116,15
Ús d’aula sense aparells ..........................................................23,30 ...................116,15
Ús d’aula amb aparells ............................................................34,90 ...................139,40
Ús d’aula d’informàtica .............................................................. 6,50 ..................... 41,90
Ús de tallers de cuina................................................................. 6,50 ..................... 41,90
Ús de sala de reunions ............................................................14,05 ..................... 41,90

2.8.2.9.2.10.2.11.-

€/ hora
Servei de conserge/seguretat en dies laborables i dissabte ........................ 18,75
Servei de conserge/seguretat en dies festius.................................................... 37,30
Servei de neteja en dies laborables i dissabte.................................................. 16,50
Servei de neteja dia festiu....................................................................................... 22,75

Epígraf 3.- Utilització sala de Plens per a la celebració de matrimonis civils.
3.1.- Celebració matrimoni civil ................................................... 180,00
Article 6è. Exempcions i bonificacions
Gaudiran de bonificació del 50% de la quota, aquells contribuents que utilitzin els
espais descrits als diversos epígrafs de l’art. 5è de la present ordenança, per a la
realització d’activitats laborals, professionals, mercantils, publicitàries, culturals,
associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altre tipus, previ informe de la
Regidoria de Política Lingüística, quan aquelles impliquin l’afavoriment, estímul o
foment de l’ús de la llengua catalana, en el marc d’aplicació de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.
Article 7è. Acreditament
S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què s’utilitzin els
béns o instal·lacions, o es sol·liciti el seu ús.
Article 8è. Normes de gestió
1.- De les Taxes per utilització de l’estació d’autobusos.
L’Ajuntament liquidarà a les empreses de transport de viatgers usuàries de l’estació,
mitjançant ingrés directe, les taxes acreditades en funció de l’aplicació de les tarifes
detallades a l’epígraf 1 de l’article 5è de la present ordenança.
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1.1.- Liquidacions provisionals a compte de la definitiva. Les empreses de
transport de viatgers usuàries de l’estació d’autobusos, com a subjectes passius de
la taxa, han de presentar a l’Ajuntament durant els mesos de gener i febrer de cada
any, la declaració del detall de serveis d’ús de l’estació, enumerats a l’epígraf 1 de
l’article 5è de la present ordenança, expedicions, viatgers i serveis discrecionals,
realitzats durant l’any anterior i previstos per a l’any en curs, complimentant l’imprès
oficial que li facilitarà el propi servei encarregat de la gestió de l’estació.
L’Ajuntament a la vista de les dades declarades i de les disponibles al propi servei
encarregat de l’estació, practicarà les liquidacions trimestrals provisionals de les
taxes a pagar, que notificarà als subjectes passius durant els mesos de març, juny,
setembre i desembre.
1.2.- Liquidació definitiva. Per a l’aprovació de la liquidació definitiva,
l’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració presentada i, en el seu cas, de
la documentació aportada o requerida, lliurant la corresponent liquidació, que
notificarà als interessats, deduint els imports ingressats a compte mitjançant les
liquidacions provisionals trimestrals, a l’efecte de l’ingrés de la diferència positiva
dins els terminis establerts al reglament de recaptació, i si fos negativa, l’excés
satisfet a l’Ajuntament es compensaria en el primer o successius pagaments
trimestrals a compte.
2.- De les taxes per utilització de les dependències dels centres cívics.
2.1.- Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe, exigintse el dipòsit previ de l’import de les mateixes en presentar la sol·licitud de
l’autorització de l’aprofitament.
2.2.- En el cas de denegar-se l’autorització, el subjecte passiu podrà sol·licitar la
devolució del dipòsit previ constituït.
2.3.- Per l’aprofitament especial dels béns municipals descrits en aquest apartat,
serà necessària la constitució de fiança amb caràcter previ a la seva utilització, a fi de
garantir els possibles desperfectes, de 150,25.€ a 1.202,02.€ fixant-se el seu import
en funció del tipus d’acte a realitzar, garanties de seguretat aportades pel sol·licitant
i informes tècnics sobre els riscos de deteriorament dels béns que els actes a
celebrar comportin.
La devolució de la fiança procedirà, una vegada es comprovi que els béns utilitzats
han estat deixats, en les degudes condicions d’ús i neteja.
3.- De les taxes per la utilització sala de Plens.
Aquesta taxa s’haurà de fer efectiva, pel sistema d’autoliquidació, al moment de
realitzar la sol·licitud d’utilització de la Sala, mitjançant carta de pagament que serà
facilitada per l’Oficina d’atenció al ciutadà.
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Article 9è. Infraccions i sancions
Per tot allò 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, 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 2013. 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 30 de novembre de 2012 i publicada en el BOP
núm. 285, el posterior dia 12 de desembre de 2012.
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