
 

 

 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 32 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 REGULADORA DE LA 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 de 0 euros anuals revisables per anualitats. 

No obstant, si que caldrà satisfer les despeses de subministrament d’aigua i o qualsevol altra despesa de 

manteniment que es pugui generar. 

 

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. La taxa de subministrament d’aigua serà facturada trimestralment tal i com determina 

l’ordenança fiscal corresponent. 

La resta de despeses de manteniment seran abonades en el moment en que es generin. 

 

Article 7è. Fiança. 

S’estableix una fiança de 50 euros que serà entregada a l’inici de la concessió i retornada en el moment de finalitzar 

el termini establert, sempre i quan es retorni la parcel·la en les condicions en les que es va entregar. 

 

Article. 8è. Termini concessió. 

Les parcel·les s’entregaran per termini d’una any prorrogable successivament per anualitats. Tal pròrroga 

s’entendrà tàcita si cap de les parts ho notifica amb un mes d’antelació. 

 

Article 9è. Manteniments del horts. 

És obligació dels arrendataris tenir cura adequada dels horts. I en cap cas es podrà ocupar amb estris o brossa els 

voltants de la parcel·la adjudicada. 

Els arrendataris es comprometen a mantenir la parcel·la en perfectes condicions, així com també quatre metres al 

voltant de la mateixa, amb els corresponent tractaments d’herbicida així com d’una correcta sega.  

 

Article 10è. Prerrogatives de l’administració. 



 

 

En tot cas, l’ajuntament manté la prerrogativa de rescindir la concessió de la llicència si l’hort esdevé abandonat per 

un període superior a quatre mesos, i/o no es compleix amb els requisits de manteniment de la parcel·la.  

 

Article 11è. 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. 


