ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DELS HORTS MUNICIPALS DE LA FONT DEL COMÚ
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
utilització dels horts municipals situats a la Font del Comú que es regirà per aquesta ordenança
fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que
beneficia de manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa
dels horts municipals situats a la Font del Comú i les actuacions necessàries per a la
conservació i el manteniment d’aquests.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats titulars
de les llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels horts municipals.
Article 4t. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb
l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
a) Gaudiran d’un 50% de reducció de la taxa, els hortalans que a resultes de la valoració per
part dels tècnics municipals, acreditin una puntuació total de 4 punts d’acord amb el quadre
1.
b) Gaudiran d'un 25% de reducció de la taxa, els hortalans que a resultes de la valoració per
part dels tècnics municipals, acreditin una puntuació total de 3 punts d'acord amb el quadre
1.
Quadre 1
Aspectes a valorar
Estat dels marges i camins interiors
Maneig de l’adob verd
Maneig dels fitosanitaris
Participació a les sessions tècniques

Puntuació
1
1
1
1

Per l’obtenció de la puntuació en concepte de participació a les sessions tècniques, caldrà
haver assistit a la totalitat de les sessions menys 2.

Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 90 € anual per cada parcel·la
d’hort.
Article 6.2. Tarifes Reduïdes.
S’estableix, mitjançant aquesta disposició, el règim general de tarifes reduïdes per raó de
capacitat econòmica i de condicions socials.
Persones orientades des dels serveis socials un reducció del 95%
Article 7è. Acreditament, període impositiu i ingrés
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment
que s’inicia l’ús de l’hort.
En el cas d’ús dels horts amb llicència ja concedida, recau el dia 1 de gener de cada any. Per
les altes i baixes de les llicències d’ocupació que es produeixen durant l’any natural, el
pagament de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals.
Article 8è. Infraccions i sancions
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de
sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el
Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General del règim
sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal general.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona, i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2017. El
seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació
expresses. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

