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Ordenances fiscals 2020 

 
Ordenança Fiscal núm. 14 

 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 

 
 
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, l’Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals.  

En aplicació de les mesures establertes a la llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, al Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de 
prevenció d'incendis forestals i a 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, l’Ajuntament, dins dels àmbits de la 
seva competència, adopta les mesures addicionals de prevenció que considera 
oportunes.  

Article  2n. - Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de prevenció d’incendis 
forestals consistent en el desenvolupament de les següents obligacions:  

 Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de 25 metres 
d’amplada al voltant dels sectors urbans del municipi. 

Article  3r. - Subjectes passius  

Per resultar-ne expressament beneficiades o afectades per la prestació d’aquest 
servei, són subjectes passius contribuents d’aquesta taxa, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a que és refereix l’art 33 de la Llei General tributària, 
propietàries o que utilitzin els solars, habitatges i els locals situats en els diversos 
nuclis urbans del municipi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari.  

Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i 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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3. 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 i a l’Ordenança General. 

Article  5è. - Quota Tributària  

1. La quota tributària consistirà en una quantitat imputada a cadascuna de les unitats 
urbanes definides en el cadastre d’urbana del municipi , en aplicació de la següent 
fórmula: 
 

T = K x Vc 

 

On, 

 

T Taxa resultant 
 

K Coeficient fix. K =  

 
On, 
 
C Cost total del manteniment de les franges + cost 

indemnitzatori de 180 €/Ha/any per la pèrdua de 
rendiment dels productes forestals i valor de servitud 
de pas + cost de gestió 

∑Vc Sumatori dels valors cadastrals de les finques urbanes 
subjectes a la taxa 

 
Vc Valor cadastral de la finca urbana (sòl + construcció) 

 

Article  6è. -  Meritació i període impositiu  

1. La taxa  es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’ha iniciat per a totes les 
zones afectades per les obligacions inherents a la Llei 5/2003, o en el moment que 
sigui qualificada un altre zona dins d’aquest àmbit.  

2. El servei de prevenció d’incendis és de caràcter obligatori per a totes les parcel·la 
que es trobin incloses dins dels àmbits marcats pel plànol de delimitació, les 
urbanitzacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei 5/2003, i la taxa 
s’acreditarà fins i tot quan els treballs no s’hagin iniciat per a aquell àmbit ja que la 
gestió serà global per a tots els llocs afectats. Les finques en disseminats no es 
trobaran incloses, sinó és que es troben protegides per franges d’altra àmbit 
confrontant. 

3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, la meritació de 
la taxa es produeix el dia primer de cada any. La prestació del servei serà anual per la 
qual cosa no existirà fraccionament de les quotes establertes  
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Article  7è. - Regim de declaració i ingrés  

1. Els subjectes passius als que fa referència l’Article  3 de la present ordenança, 
romandran automàticament integrats des del moment de la vigència de la taxa, al 
padró fiscal que aprovi l’Ajuntament.  

2. Quan es doni d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matricula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en que s’hagi 
realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació.  

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini 
l’Ajuntament en l’aprovació del calendari fiscal.  

Article  8è. - 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 segons 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 que 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, entendrà que són automàticament 
modificats i / o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació de 
preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.  

Disposició final  

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 3 de novembre de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada 
en data 1 de gener de 2017, regirà des del dia següent al de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa. 

 


