ORDENANCES FISCALS 2022

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE
MANRESA
ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l'exacció
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i, específicament, l’article 58 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text
refós de la LLei d’hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei,
s’estableix la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars al municipi de
Manresa.

ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa del horts familiars situats en
terrenys de domini públic al municipi de Manresa, i de les seves instal·lacions i serveis comuns.
ARTICLE 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que utilitzin privativament els horts situats al
municipi de Manresa i les seves instal·lacions i serveis comuns.
Es considerarà que utilitzen privativament aquestes instal·lacions aquelles persones a les quals
l'Ajuntament hagi atorgat la corresponent llicència d'ús privatiu.

ARTICLE 4. Responsables
1. Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003, general
tributària.
2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats o entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
s’assenyala en l’article 43 de la Llei general tributària.
ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions
No es concedirà cap reducció ni benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa.
ARTICLE 6. Quota tributària
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
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Utilització privativa d'un hort i les seves instal·lacions i serveis comuns, per any (del quart trimestre de l'any en
curs al tercer trimestre de l'any següent):
80,00

ARTICLE 7. Període impositiu i acreditament
1.

El període imposable començarà al quart trimestre de l’any, i s’estendrà fins al tercer trimestre de
l’any següent.

2.

La taxa s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran irreduïbles, llevat dels
casos en què la utilització no abasti l'any complet, ja sigui a causa de l'inici o del cessament en la
utilització privativa. En aquests casos, es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres
naturals en què es produeixi la utilització privativa.

ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés
1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la
corresponent autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la
sol·licitud de la llicència o autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització privativa
que constitueix el fet imposable de la taxa.
Els subjectes passius presentaran la corresponent autoliquidació cada trimestre natural, per la
quantia que en proporció correspongui, en tant estiguin en vigor les corresponents llicències d'ús
privatiu dels horts.
2. Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. En aquests
casos, quedaran exempts de la presentació trimestral de l'autoliquidació.
ARTICLE 9
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret
a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del
dipòsit previ.
3. No es consentirà la utilització privativa del domini públic si els interessats no han satisfet
prèviament la taxa corresponent.
ARTICLE 10
1.

Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà
obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació
i a dipositar prèviament el seu import.
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En els casos de les ocupacions previstes en aqueta ordenança, el titular de la llicència estarà
obligat a constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl•lic en garantia de la reparació dels
possibles danys i del compliment de les obligacions inherents a la instal•lació, ocupació o retirada
dels elements col•locats, com ara la devolució de les claus de les instal•lacions o el
desallotjament total de la caseta.
L'import de la fiança serà de 50,00 €
2.

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de
l’Ajuntament.

3.

La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia sol·licitud de
l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs
de reposició o reparació. Si es consideren deficients els treballs, s’efectuaran directament per
l’Administració i el seu cost anirà a càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de les obres resultés
superior a l’import del dipòsit previ o la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència.

4.

Si els danys són irreparables, el beneficiari indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.

5.

L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a
què es refereix aquest article.

ARTICLE 11
La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa, així com la qualificació de les infraccions
tributàries i determinació de les sancions que siguin d’aplicació es realitzarà de conformitat amb la
Llei general tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen, així com l’ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals, i resta de disposicions dictades per aquest
Ajuntament en aplicació de la seva potestat reglamentària.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu 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 que porten causa.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2016, i continuarà en vigor
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
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