Ordenança fiscal núm. 19

Taxa per aprofitaments de l’estació d’autobusos

Article 1.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 15 a 19 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 aprofitaments de l’estació d’autobusos que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i
següents d’aquest Reial Decret Legislatiu.

Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions i la prestació de
serveis municipals a l’estació d’autobusos.

Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats que presta aquest
Ajuntament recollits a l’article anterior.

Article 4.- Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti la
sol·licitud per a la prestació del servei, que no és tramitarà si no és justifica el pagament
de la mateixa.

Article 5.- Administració i Cobrament
La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar al
moment de tramitar la sol·licitud del servei.

Article 6.- Infraccions i sancions
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà
a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
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Article 7.- Quotes
Les quotes son les següents:
Euros
A - Entrada i sortida d’un autobús de viatgers:
- Línies interurbanes ..............................................………
- Línies suburbanes ...............................................……….
- Serveis discrecionals, per a cada servei..............………..
B - Per la utilització de les instal·lacions per a la ubicació de rètols o
cartells publicitaris, per a cada m2 de rètol o cartell, a
l’any........................................................…………

0,61
0,61
2,02

25,60

Estarà exempt de pagament la utilització d’aquestes instal·lacions per part dels
autobusos municipals de transport urbà, fins i tot en el cas que la prestació del servei es
faci per un tercer, mitjançant concessió administrativa de l'Ajuntament.
L’Ajuntament podrà arribar a acords i/o convenis amb les empreses de les línies
interurbanes, suburbanes i de serveis discrecionals.

Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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