
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 19 DE

DESEMBRE DEL 2016 PER A LA REALITZACIÓ D’UNA INSPECCIÓ DEL RECAPTAT

AMB LA TAXA PER ÚS O APROFITAMENT DEL VOL, SÒL I  SUBSÒL DE LA VIA

PÚBLICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L’Ajuntament de Reus té establerta a l’Ordenança Fiscal número 18 la Taxa per utilització

privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, a

favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de  subministraments  que  resultin  d’interès

general  o  afectin  a  la  generalitat  o  a  una  part  important  del  veïnat,  com  ara  els

subministraments  d’aigua,  gas,  electricitat,  telefonia  fixa  i  altres  anàlegs.  Aquesta

Ordenança obté cobertura legal en base a l’article 24.1C) de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locals.

D’acord  amb  l’esmentada  Ordenança,  l’import  de  la  taxa  consistirà  en  l’1,5%  dels

ingressos  bruts  procedents  de  la  facturació  que  obtinguin  anualment  a  cada  terme

municipal  aquestes  empreses.  Aquesta  taxa  és  abonada  tant  per  empreses

comercialitzadores com distribuïdores i, en el cas d’aquestes últimes, la facturació s’obté

dels peatges que abonen les comercialitzadores pel transport d’energia a través de les

seves xarxes. 

La base imposable de la taxa, és a dir,  l’import de la facturació, s’obté a través d’una

declaració  unilateral  de  l’empresa  afectada,  a  la  qual  no  segueix  cap  activitat  de

comprovació per  part  de l’Ajuntament.  Per  això,  des de Ciutadans considerem que la

recaptació obtinguda amb aquesta taxa és segurament inferior a la que hauria de ser. A

més, és possible que algunes empreses de menor envergadura ometin el seu pagament.

Una adequada gestió d’aquesta taxa requereix actuacions de comprovació i investigació

referents als  ingressos bruts  procedents  de  la  facturació  que obtinguin anualment  les

esmentades empreses al  terme municipal.  És  per  això  que Ciutadans creu  necessari

realitzar aquestes actuacions d’inspecció i comprovació en l’àmbit de la taxa per ocupació

del domini públic local.



Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents

 

ACORDS:

Primer. Que  es  duguin  a  terme  per  part  de  l’Ajuntament  de  Reus  les  mesures  de

comprovació i investigació oportunes amb l’objectiu de verificar quins són els ingressos

bruts  procedents  de  la  facturació  que  les  empreses  explotadores  de  serveis  de

subministraments d’interès general com ara els subministraments d’aigua, gas, electricitat,

telefonia fixa i altres anàlegs obtenen al nostre terme municipal.

Segon. Que aquesta inspecció s’iniciï en el termini màxim de 60 dies a comptar des del

dia 30 d’abril de cada any.

Reus, 19 de desembre del 2016

Sr. Juan Carlos Sánchez

Portaveu G. M. Ciutadans


