ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, SOBRE TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
ALTRES SERVEIS DE SANITAT PREVENTIVA.
Article 1. Fonament legal.
La present reglamentació s’estableix a l’empar del que disposen els articles 5 B-b i 5 D-c de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local de Catalunya; 20 a 27 i 58 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva nova redacció
donada per l’article 66 de la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes
estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic.
Article 2. Fet Imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de desinfecció, desratització,
desinsectació i altres serveis de sanitat preventiva, i molt especialment el de desinsectació que
persegueix la destrucció de mosquits d’aquest terme municipal.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques o jurídiques i les entitats que ocupin o
utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el
servei es realitzi bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot
de precari.
Article 4. Exempcions.
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal.
Totes aquelles Entitats i Institucions que la legislació vigent estableix.
Article 5. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Quota euros/ any
a) Per habitatge
b) Per activitat (comercial, industrial, agrícola...)

5,29
26,44

Article 6. Acreditament.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el
seu fet imposable.
Article 7. Règim de declaració i ingrés.
El cobrament de les tarifes, s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat del padró de
contribuents.
Article 8. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària,
la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Disposició final.

La present ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la corporació en sessió celebrada el 6
d’octubre de 1998 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 de desembre de 1998,
regirà a partir de l’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.

