ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DELS
INCENDIS FORESTALS
Article 1
Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.k) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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 i aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de
seguretat establertes a la llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el Decret 64/1995,
del 7 de març i 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.
Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de prevenció d'incendis
forestals consistent en la l'aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de seguretat
per part de l'ajuntament de Tordera.
Article 3
Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a
l'article 2 d'aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària que ocupin o utilitzin els solars, habitatges i els locals
situats en els llocs en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari,
d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, de precari:
a) Sol·licitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars esmentats a l'apartat anterior, vindran obligats a acreditar
davant l'Ajuntament que portaran a terme les mesures de prevenció a les que resulten obligats
per la legislació reguladora de la prevenció d'incendis forestals. Aquest acreditament s'haurà
d'efectuar, en el termini d'un mes, comptador des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança.
3. Cas que no es porti a terme l'esmentat acreditament en el termini indicat, l'Ajuntament
considerarà que els titulars establerts a l'apartat primer s'acullen al sistema de prevenció
d'incendis forestals consistent en la l'aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de
seguretat que estableixi la Corporació segons les necessitats establertes anualment i per tant,
tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
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4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.
Article 4
Responsables i successors
1. Son responsables tributaris les persones físiques o 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
Article 5
Beneficis fiscals
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal, que estiguin inscrits en el padró de beneficència com a pobres de solemnitat o
que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim
interprofessional.
Article 6
Quota tributària
Els subjectes passius de la taxa de manteniment abonaran la quota que correspongui a la
realització de la prestació del servei a la franja exterior de protecció.
1.
La taxa serà el resultat de multiplicar els metres quadrats de superfície de la parcel·la
pel preu unitari del metre quadrat. Aquest últim s’obtindrà de la divisió de la suma total del cost
dels treballs pels metres quadrats totals de les parcel·les de cada urbanització:

Ubicació
El Mas Móra
Sant Daniel
Terra Brava
Niàgara Parc
Tordera Parc
Àgora Parc
Can Domènec
Les Ferreres
Roca Rossa (I)
Pol. Ind. Can Verdalet

€/m²
0,0380
0,0415
0,0456
0,0211
0,0410
0,0642
0,0836
0,0480
0,0638
0,1777
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2.
La taxa serà el resultat de dividir el cost global total dels treballs pel nombre total de
finques edificades en aquest sector.

Ubicació
Roca Rossa (II)
Can Camps
Cal Capità
Manresa Tió

€ per propietat
152,70
152,70
152,70
152,70

3.
La taxa serà el resultat de dividir el cost total del treball pel nombre total de finques
edificades en aquest sector:
Ubicació
Mas Reixac

€ per propietat
16,15

Article 7
Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals consistent en la
l'aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de seguretat per part de l'Ajuntament
de Tordera es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. El contingut de la
prestació del servei s'establirà anualment segons les necessitats de prevenció establertes pels
tècnics municipals i aprovades degudament.
2. Quan la duració temporal del servei s'estengui a varis exercicis, l'acreditament de la taxa
tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en
els supòsits d'inici o cessament en la prestació del servei.
Article 8
Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius als quals fa referència l'article 3 de la present Ordenança que no
acreditin que portaran a terme les mesures de prevenció a les que resulten obligats per la
legislació, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la
present Ordenança.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei,
la taxa serà liquidada per l'Ajuntament i el cobrament de les quotes s'efectuarà en el període
que aquest determini.
Article 9
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 el que disposa la Llei general tributària i
l'Ordenança general.
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Article 10
Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats
en la Diputació.
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
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 7 de novembre de 2013, entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Tordera, 28 de desembre de 2013
L’alcalde,

La Secretaria,

Joan Carles Garcia Cañizares

Marta Portella Nogué
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