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Ordenança Fiscal núm. 27 
 
 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INC ENDIS 
FORESTALS 
 
 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.k) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
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 establertes a la llei 6/1988, de 
30 de març, forestal de Catalunya, al Decret 64/1995, del 7 de març, 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 aquesta ordenança, i el 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  
En especial l’article 7.1 de la Llei 5/2003 que faculta als ajuntaments per establir 
ingressos de dret públic pel fet imposable de la present taxa. 
 
 
Article 2. 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 derivades de 
l’article 3 de la Llei 5/2003, per part de l'ajuntament de Sant Celoni:  
 
   a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres 
d’amplada al voltant de les urbanitzacions, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.  
   b)  Mantenir  el terreny de les zones verdes lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents d’aquesta taxa, les persones físiques o jurídiques i 
les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o 
utilitzin els solars, habitatges i els locals situats a la urbanització Boscos del Montnegre, 
bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, que resultin especialment beneficiades o 
afectades per la prestació del servei.  
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Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General Tributària de l’Ajuntament. 
 
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. 
 
Article 5. Quota tributària 
 
La quota anual per parcel.la és de 51,05 euros. 
 
 
Article 6. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa s'acredita 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, ja que no s’ha acreditat 
l’existència d’òrgan de gestió o juntes d’urbanització constituïdes d’acord amb la 
normativa urbanística, o en el moment que sigui qualificada altra zona dins d’aquest 
àmbit. 
2. El servei de prevenció d’incendis és de caràcter obligatori per a totes les parcel·les i 
finques del municipi que es trobin incloses dins dels àmbits marcats pel plànol de 
delimitació, les urbanitzacions i les instal·lacions afectades per aquesta la Llei 5/2003. 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament, 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.  
S’entendrà que les finques incloses als àmbits però com a disseminats no es trobaran 
incloses, sinó es troben protegits per franges d’altra àmbit colindant.  
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament 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.  
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Els subjectes passius als quals 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 conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què 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.  
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Article 8. 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. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e 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 aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 25 de juliol de 
2013, començarà a regir el dia 24 de setembre de 2013 i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 


