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4. Proposta d’acord a Ple per a la modificació d’ordenances fiscals.
ORDENANÇA NÚM. 18 - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS D’ESTABLIMENT/OBERTURA I MANTENIMENT ANUAL
D'UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES
URBANITZACIONS i NUCLIS DE POBLACIÓ, DE MANTENIMENT DE LES
PARCEL·LES I ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I MASSA
ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES URBANITZACIONS.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.k) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest
text legal i articles 3.1 a(, b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
la prestació dels serveis d’establiment i manteniment d'una franja exterior de
protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, d’establiment i
manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa
arbòria aclarida en les mateixes urbanitzacions.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
a. Establiment i manteniment posterior d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions i nuclis de població.
b. Neteja/aclarida i manteniment posterior per a la prevenció d'incendis
forestals a les parcel·les interiors.
c. Establiment i manteniment posterior d'una franja exterior de protecció al
voltant de les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals no
cobertes per la franja de protecció del nucli.
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius segons els casos:
1. Per la realització del fet imposable 2.a): En el cas dels nuclis de
població, seran els respectius propietaris de les finques identificades
dins el plànol de delimitació aprovat.
2. Per la realització del fet imposable 2.b), els propietaris de les
parcel·les interiors.
3. Per la realització del fet imposable 2.c), els propietaris de les finques.
Article 4t.- Responsables i successors.
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Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària.
Article 5e.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantia fixa per cada finca de la
urbanització o nucli de població, que es determinarà en funció de cada un dels
serveis objecte de l'Ordenança.
2. A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
2.1 Treballs inicials de:
2.1.a. Establiment/obertura de la franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions i nuclis de població.
2.1.a.1. Només seran susceptibles d’aquesta taxa els immobles
que tinguin un valor cadastral igual o superior a 3.530,00€.
Per cada finca de la urbanització i nucli de població, 70.000€/936
finques = 74,78€/finca.
2.1.b. Neteja o aclarida per a la prevenció d'incendis forestals a
les parcel·les interiors:
Per cada parcel·la: 0,60 euros/m2
2.1.c. Neteja o aclarida per a la prevenció d'incendis forestals a
les edificacions i instal·lacions aïllades no cobertes per la franja de
protecció del nucli:
Per cada zona parcel·la: 0,60 euros/m2
2.2 Manteniment :
2.2.a. De la franja exterior de protecció al voltant de les
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions
situats en terrenys forestals.
2.2.a.2. Només seran susceptibles d’aquesta taxa els immobles
que tinguin un valor cadastral igual o superior a 3.530,00€.
Per cada finca de la urbanització, nucli de població: 40.000€/936
finques = 42,73€/finca.
2.2.b. De manteniment per a la prevenció d'incendis forestals a les
parcel·les interiors.
Per cada parcel·la: 0,30 euros/m2
2.2.c. De manteniment per a la prevenció d'incendis forestals a les
edificacions i instal·lacions aïllades no cobertes per la franja de
protecció del nucli:
Per cada zona parcel·la: 0,30 euros/m2
3. Als efectes de l'aplicació de les anteriors tarifes, s'entendrà per finca de la
urbanització o nucli de població, cadascuna de les finques que figuren
individualitzades al cadastre immobiliari a fi de tributació de l'impost sobre béns
immobles.
Article 6e.- Meritació.
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1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment d'inici de la
prestació del servei.
2. Pels exercicis següents la taxa meritarà l'1 de gener de cada any.
Article 7e.- Exempció.
La prestació del servei és de recepció obligatòria. Estaran exempts de
pagament de la taxa els subjectes passius que compleixin ells directament amb
les obligacions establertes als articles 3.1 a), b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003,
de 22 d'abril, això no obstant, resten obligats a acreditar davant de l’Ajuntament
que han complert amb l’obligació. Aquesta justificació s’haurà d’efectuar en la
forma i terminis indicats al Reglament aprovat per a la prestació del servei.
Article 8e.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa s’estableix en règim de liquidació. Els subjectes passius que per
primer cop siguin beneficiaris de la prestació del servei vindran obligats al
pagament de la quota corresponent en els terminis indicats a la Llei General
Tributària.
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2. Pels exercicis següents, la taxa serà liquidada per l'Ajuntament mitjançant
padró i la notificació als contribuents es portarà a terme de forma col·lectiva,
mitjançant Edictes publicats al BOP i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament.
El cobrament en voluntària s'efectuarà en el període que s’estableixi en l’anunci
d’aprovació del padró i/o en el calendari fiscal aprovat.
3. Quan el servei de manteniment no es presti per concorre les circumstàncies
regulades a l’article 9 de l’Ordenança que aprova el reglament del servei no
s’exigirà la taxa de manteniment.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa
la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final.
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Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s’hagi publicat íntegrament al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.

Mercè Bosch i Romans
Alcaldessa

A Maçanet de Cabrenys, a la data de la signatura electrònica.

