Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS
FORESTALS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.k) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de
prevenció d'incendis forestals i aplicació de les mesures de neteja i creació de franges
de seguretat establertes a la llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el
Decret 64/1995, del 7 de març i la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de prevenció
d'incendis forestals consistent en la l'aplicació de les mesures de neteja i
creació i manteniment de franges de seguretat per part de l'ajuntament de
Riudarenes en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana.
2. També constitueix el fet imposable la prestació de serveis de neteja de
parcel·les de propietat privada a fi de prevenir incendis forestals quan el
propietari no es faci càrrec dels deures legals de conservació i l’ajuntament
hagi d’actuar per via d’execució forçosa.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix
a l’article 2 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària titulars del dret d´usdefruit,
superfície o de propietat dels béns immobles en els quals concorri una de les següents
circumstàncies:
a) En el cas de neteja de parcel·les de propietat privada els titulars dels drets
esmentats en relació amb la mateixa.
b) En el cas del servei de creació i manteniment de franges de seguretat en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, els titulars dels drets
esmentats sobre parcel·les situades en la urbanització especialment beneficiada o
afectades per la prestació del servei.
A efectes informatius a la data d’aprovació de l’ordenança la única urbanització sense
continuïtat amb la trama urbana que existeix al municipi és Can Fornaca.
Article 4. RESPONSABLES
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de finca, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels béns immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
Per prestació anual del servei de prevenció d'incendis en la totalitat de les finques
urbanes situades en urbanitzacions sense continuïtat amb la trama
urbana........................................................................................................ 25'00 euros.
Per la prestació del serveis singulars a parcel·les de propietat privada derivada de
l’execució
forçosa
d’ordres
de
neteja
i
altres
deures
de
conservació.................................................................................................. 0,50 euros/
m2 amb una tarifa mínima per parcel·la de 300 euros.

Article 6. ACREDITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU
1. La taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals consistent
en la l'aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de seguretat per
part de l'ajuntament de Riudarenes es merita l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural.
2. La prestació del servei de neteja de parcel·les de propietat privada es generarà
quan comenci la prestació del servei.
Article 7. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
Els subjectes passius als quals fa referència l’article 3 de la present Ordenança que
resulten beneficiats per la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals en la
modalitat de creació i manteniment de franges de seguretat en urbanitzacions sense
continuïtat amb al trama urbana romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió
de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.
En relació al servei de neteja de parcel·les de propietat privada l’Ajuntament podrà
exigir el pagament de la taxa abans de la seva meritació ( o sigui de la prestació del
servei de neteja).
Article 8. INFRACCIONS I SANCIONS
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Article 9. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
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passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell
Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 6 d’octubre de 2009 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 23 de desembre de 2009, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
-

-

-

Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
Acord de Ple del dia 9 d’octubre de 2015 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 234 de 04 de desembre de 2015), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2016.
Anunci BOP 129 de 07 de juliol de 2016 de correcció d’errors materials.
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