
 

 

 

 

AJUNTAMENT DE NAVATA

                       (Alt Empordà)

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16

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 

hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 

19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per a 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 que es regirà per la present 

Article 2.- 

Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de 

prevenció d’incendis forestals consistent en l’aplicació de les mesures 

de neteja i creació de franges de seguretat per part de l’ajuntament 

de Navata. 

Article 3.-  

Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de 

la qual es defineix a l’art. 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: 
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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 a la 

prestació del servei de prevenció d’incendis forestals i aplicació de les 

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 que es regirà per la present Ordenança.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de 

prevenció d’incendis forestals consistent en l’aplicació de les mesures 

de neteja i creació de franges de seguretat per part de l’ajuntament 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de 

la qual es defineix a l’art. 2 d’aquesta Ordenança, les persones 

físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 

ributària 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 
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A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.k)  del RDL 2/2004, de 5 

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 a la 

prestació del servei de prevenció d’incendis forestals i aplicació de les 

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 

Ordenança. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de 

prevenció d’incendis forestals consistent en l’aplicació de les mesures 

de neteja i creació de franges de seguretat per part de l’ajuntament 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de 

la qual es defineix a l’art. 2 d’aquesta Ordenança, les persones 

físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 

ributària 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 



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 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 en 

l’apartat primer s’acullen al sistema de prevenció d’incendis forestals 

consistent en 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. 

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 son 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. 

La taxa serà el resultat de multiplicar els metres quadrats de 

superfície de la parcel·la pel preu unitari del metre quadrat. El preu 

unitari queda fixat en el següent: 

 -Obertura d’arbrat                                    0,40€/ metre2 

 -Manteniment de matoll                             0,20€/metre2 

Article 7.- 

Acreditament i període impositiu 

1. La taxa per la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals 

consistent en l’aplicació de les mesures de neteja i creació de franges 

de seguretat per part de l’ajuntament de Navata 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 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 es confeccionarà  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. 

Disposició Addicional.- 

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 son automàticament modificats i/o 

substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris a que porten causa. 

Disposició Final.- 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent al de la 

publicació del text íntegre en el BOP, i regirà fins la seva modificació 

o derogació expressa. 
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