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Ordenança fiscal nº38 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) 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 utilització dels horts municipals, que es regirà per aquesta 

ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa del domini públic local per 

part de l’usuari de l’hort i el gaudi per part d’aquest usuari de les actuacions municipals 

per garantir-ne l’adequació, conservació i manteniment. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones a les quals 

s’atorguin les llicències d’ús dels horts de titularitat municipal, i que a la vegada es 

beneficien dels serveis que respecte a aquests i a la seva utilització, desenvolupa 

l’Ajuntament.  

 

Article 4. 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. 

 

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. 

 

Art. 5. Quota tributària 

 

La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa és de 63,15 euros l’any. 

 

Igualment s’exigirà una fiança de 100,00 €, la qual es retornarà quan finalitzi la llicència, 

prèvia comprovació del tècnic municipal que l’espai cedit es troba en  condicions que 

permetin la continuïtat de l’activitat.  

 

 

Art.6.- Acreditament, declaració i ingrés 

 

L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del 

moment que s’inicia l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que 

coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
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La taxa es merita el dia 1 de gener de cada any durant la primera setmana de l’any. No 

obstant la meritació a 1 de gener de cada any, en els supòsits d’inici o finalització en la 

utilització del servei, la taxa es prorratejarà per mesos. 

 

Article 7. Infraccions i sancions 

  

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 

General Tributària i  l’Ordenança General. 

 

La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 

acreditades no prescrites. 

 
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 

 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada el 28 de 

novembre de 2018, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2019 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 

 


