ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES EN RÈGIM DE DRET PÚBLIC
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
per prestació de serveis públics, realitzar obres o realització d’activitats administratives en
règim de dret públic, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposen els articles 20.4 i 57 de l’esmentat RDL 2/2004.
Article 2n. Concepte
Tindran la consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixi l’Ajuntament
per:
La prestació d’un servei públic, la realització d’obres o la realització d’una activitat
administrativa en règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o
beneficiï de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les
circumstàncies següents:
Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no es
considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
Quan els béns, serveis o activitats requerides siguin imprescindibles per la vida privada o
social del sol·licitant.
Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor
del sector públic d’acord a la normativa vigent.
S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan
hagi estat motivat directa o indirectament pel mateix en raó de que les seves actuacions u
omissions obliguin a l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats, a prestar serveis o realitzar
obres, per raons de seguretat, salubritat, d’abastament de la població o d’ordre urbanístic o
qualsevol altres.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a que es refereix la Llei General Tributària :
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Que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pels serveis, obres o activitats locals que
presti o realitzi l’Ajuntament, conforme a algun dels supòsits previstos en l’article 20.4 del
RDL 2/2004.
Tindran la condició de substituts del contribuent:

a) En les taxes establertes per raó de serveis, obres o activitats que beneficien o afecten als
ocupants de vivendes o locals, els propietaris dels esmentats immobles, el quals podran
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
b) En les taxes establertes per l’atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la
normativa sobre sòl i ordenació urbana, els constructors i contractistes d’obres.
c) En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis, de
prevenció de ruïnes, construccions i enderrocs, salvaments i, en general, de protecció de
persones i béns, comprenen també el manteniment del servei, les entitats o societats
asseguradores del risc.
Article 4t. Import taxes
1. En general, i d’acord amb el que es preveu al paràgraf següent, l’import de les taxes per
la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà excedir, en el seu
conjunt, del cost real o previsible del servei, obra o activitat de que es tracti, o en el seu
defecte, del valor de la prestació rebuda.
Per la determinació de l’esmentat import se prendran en consideració els costos directes i
indirectes, inclusiu els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat, i en el seu cas, els
necessaris per garantir el manteniment i desenvolupament raonable del servei, obra o
activitat per quina prestació o realització s’exigeix la taxa, tot això amb independència del
pressupost u organisme que el satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del
servei o activitat de que es tracti, es calcularà d’acord amb el pressupost i projecte aprovats
per l’òrgan competent.

2. La quota tributària consistirà en:
a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa.
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.
3. Per a la determinació de la quantia de les taxes es podran tenir en compte criteris
genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

2

Article 5è. Meritació
1. Les taxes meritaran segons la naturalesa del fet imposable:
a) Quan s’iniciï la prestació del servei, o l’obra o la realització de l’activitat, encara que en
ambdós casos s’exigirà el dipòsit previ del seu import total.
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà ni
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. Quan la naturalesa material de la taxa exigeixi el devengo periòdic d’aquesta, el mateix
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat
administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o
desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
4. L’Ajuntament exigeix les taxes en règim d’autoliquidació.
5. L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitat, institucions i
organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb el fi de simplificar
l’acompliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquestes, o els
procediments de liquidació o recaptació.
Article 6è.
D’aquesta Ordenança Fiscal, se’n derivaran diferents Annexes de la mateixa, en el que es
contindran les diferents especialitats, modalitats, ampliacions, conceptes, etc., amb les
seves especificacions que cadascun desenvoluparà i que complementarà el redactat
d’aquesta Ordenança Fiscal.
Article 7è.
En el no previst en aquesta O.F s’estarà al que mani la vigent legislació.

Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.
(Modificació 14/12/2011 BOP 286)
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