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ADMINISTRACIÓ 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33  
 

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS URBANS MUNICIPALS 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per a la utilització dels horts municipals, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta 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 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 a les quals 
s’atorguin les autoritzacions d’ús dels horts de titularitat municipal. 
 
Article 4rt. 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. 
 
Article 5è. Quota tributària 
 
La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa és fixada a les tarifes contingudes als 
apartats següents 
 
Tarifa 1a. Per cada hort: 60 € / any 
 
Aquest pagament es farà: 
 

a) Quan es tracti de noves concessions, per ingrés directe a la tresoreria municipal o 
bé allà on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de retirar l’autorització 
corresponent. 

 
b) Quan es tracti de concessions que ja estan autoritzades, una vegada estiguin 

incloses en els padrons anuals, dins el primer trimestre natural de l’any. 
 
S’establirà una bonificació del 75% sobre la tarifa 1a, a les concessions que es sol·licitin 
des dels serveis socials amb l’informe de necessitat corresponent. 
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Article 6è. Acreditament, declaració i ingrés  
 
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del 
moment en què s’inicia la utilització del servei. 
 
En el cas d’autoritzacions d’ús dels horts ja adjudicats, recau el dia 1 de gener de cada 
any. 
 

No obstant, la taxa es prorratejarà per mesos, atenent a l’inici i la finalització en la 
utilització del servei. En cas de baixa per cessament en l’aprofitament o ús del domini 
públic, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució del mesos que restin des del 
següent al cessament fins a la finalització de l’any natural.  

 
Article 7è. 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 de les quotes acreditades 
no prescrites. 
 
Disposició final  
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 
2018 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 


