ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE GUARDERIA RURAL
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedies als articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que estableixen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de guarderia rural i que
consisteix en el recorregut per totes les partides rústiques del terme municipal, per tal
d’aconseguir un bon ordre de les activitats agràries que es desenvolupen i advertir dels
fets que perjudiquin aquestes activitats, o bé presentar denúncia per fets que es
puguin considerar presumptament delictius i col·laboració amb la gent que es pugui
trobar per aquests recorreguts.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària.
Els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquest servei,
qualsevol que sigui el seu títol, propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i
tot en precari.
Article 4r. Responsables
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36 de la Llei
General Tributària.

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general
en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40, 41, 42 i 43 de la Llei
General Tributària.

Article 5è. Exempcions
No es concedirà camp tipus d’exempció excepte de les que estan permeses per Llei.
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Article 6è. Quota Tributària
La tarifa que s’aplicarà serà la que resulti d’aplicar 0,22 % sobre el valor cadastral de
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica. S’estableix 6,01 € per mínim per
cada subjecte passiu i se suprimeix el màxim establert per cada subjecte passiu.
Article 7è. Meritació
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la
realització del servei de guarderia rural a totes les partides del terme municipal.
Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el
primer dia de cada any natural.
Article 8è. Liquidació i ingrés.
Per a aquesta taxa es formarà un padró anual, amb els titulars de les propietats, que
inclourà les variacions produïdes a l’exercici anterior.
El subjecte podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de
pagament voluntari.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que estableixen els articles 183, 184,
185 i concordants de la Llei General Tributària.
Disposició final.
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Roquetes, en la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2009 i publicada la seva
modificació al BOP de Tarragona número 287, de data 15 de desembre de 2009.
Roquetes, 30 de desembre de 2013
La secretària,

Vist i plau
L'alcalde,

Mercè Colomé Escurriola

Francesc A. Gas Ferré
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