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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22  
 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS SITUATS AL MOLI DE LES PLANES 
 
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 al Molí de les Planes, 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 al Molí de les Planes 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. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 1,20 € anuals per cada metre quadrat de 
parcel·la d’hort.  
 
Pel que fa al pagament del consum d’aigua de reg, atès que la taxa des del seu origen ja incorpora al 
seu càlcul una despesa de 0,5 m3 per metre2 de parcel·la a tarifa industrial bonificada al 60%, les 
persones titulars de la llicència d’ocupació pagaran el cost real de l’aigua consumida, que es cobrarà 
anualment d’acord amb la tarifa d’ús industrial quan el consum superi els 0,5 m3 per m2 de parcel·la a 
any vençut o pels mesos de servei en els casos d’alta o baixa.  
 
El pagament de la taxa es farà: 
 
a) Quan es tracti de llicències noves, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o  allà on establís l’ 
Ajuntament, com a requisit previ a la concessió de l’autorització corresponent. 
  
b)  Quan es tracti de llicències que ja estan concedides, una vegada estiguin incloses en els padrons o 
matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de la Recaptació municipal, el primer trimestre 
natural de l’any.  
 
 
Article 6è. Tarifes reduïdes: 
 
S’estableix, mitjançant aquesta disposició, el règim general de tarifes reduïdes per raó de capacitat 
econòmica i de condicions socials 
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Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació 
amb els ingressos de la unitat familiar a que pertanyi la persona titular de la llicència d’ocupació: 
 

Situació econòmica en funció de l’Indicador Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) 

Percentatge 
 de bonificació de la taxa 

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC 100 %  

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC 80 %  

Ingressos entre el 66,7 i el 100 % de l’IRSC 50 % 

Condicionants socials Percentatge de bonificació de la 
taxa 

Situació d’atur acreditada sense subsidi o amb subsidis 10 % 

Orientació d’algun servei de la xarxa pública de salut, 
serveis socials bàsics o serveis especialitzats de l'ús 
d’un hort com a benefici per a la persona usuària.  

10 % 

 
La tarifa resultant serà d’aplicar les bonificacions a la taxa i al cost del consum d’aigua, que també es 
bonifica si se superen els 0,5 m3 per m2 i parcel·la. No s’aplicarà a la tarifa la quota del servei de 
subministrament en baixa. 
 
Caldrà que es reuneixi el requisit que els membres de la unitat familiar no posseeixin altres immobles i 
propietats, excepte l'habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que posseeixin una 
plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu. 
 
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència 
judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que la persona sol·licitant 
només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. 
 
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions les persones interessades hauran 
d’adreçar la corresponent sol·licitud a l’Àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni, autoritzant la 
consulta de les seves dades fiscals vigents de la unitat familiar de que disposi l’Agència Tributària. 
L’Ajuntament resoldrà la petició formulada a partir de la consulta de nivells de renda. 
  
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones sol·licitants estiguin empadronades en el 
municipi de Sant Celoni. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de verificar cada any el manteniment de les condicions que han motivat, 
en el seu cas, la concessió de la tarifa reduïda 
 
2. S’estableix una bonificació del 100% de la taxa a les entitats que figurin inscrites en el registre 
municipal d’entitats i els grups o col·lectius no inscrits en el registre esmentat, que hagin acreditat el caire 
pedagògic, terapèutic o social de la seva finalitat, als que l’Ajuntament hagi reservat i concedit la 
corresponent llicència d’ocupació d’una parcel·la d’hort en virtut d’aquesta acreditació 
 
 
Article 7è. Acreditament, declaració 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. 
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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 aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Sant Celoni 
el dia 20 de desembre de 2017 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no 
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents 
 
 


