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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 - Taxa de Sanitat i Salubritat Pública. 
 
Article 1.  Fonament i naturalesa. 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de 
sanitat i salubritat públiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Reial Decret 
Legislatiu. 
 
Article 2.  Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del serveis de sanitat i salubritat 
pública i, en particular, el tractament per a combatre la proliferació de mosquits i 
altres plagues en el terme municipal, tant a zones considerades rústiques com als 
nuclis urbans. 
 
Article 3.  Subjectes passius. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, titulars de béns immobles situats en aquest terme municipal, per quant el 
servei es presta a la totalitat del municipi, amb la qual cosa els titulars dels 
esmentats béns immobles es consideren especialment beneficiats pel servei. 
 
Article 4. Responsables. 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 
3. 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'esmentada Llei. 

 
Article 5. Quota tributària. 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per superfície de l’immoble, 

que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
 

2.  A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

Epígraf primer. Béns immobles urbans EUROS 

Per cada metre quadrat de solar, tant construït com no 0'01 

Import mínim per solar 3’00 
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Epígraf segon. Béns immobles rústics  

Per cada metre quadrat de terreny, amb independència del seu 
aprofitament 0'0005 

Import mínim per immoble rústic 3’00 

 
Article 6. Acreditament. 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï 

la realització del servei, consistent en la realització dels tractaments impeditius 
de la propagació de les plagues, com de mosquits, en el terme municipal. 
 

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes 
s'acreditaran el primer dia de cada any. En els casos de canvi de titularitat dels 
béns immobles que constitueixen el fet imposable, la variació tindrà lloc el 
primer dia de l’exercici següent. 

 
Article 7. Declaració i ingrés. 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera 

vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en 
matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'altes corresponents i 
ingressaran, simultàniament, la quota dels trimestres corresponents. 
 

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació 
de les dates que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions 
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al 
de la data en què s'hagi realitzat la declaració. 

 
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat 

de la matrícula, tot i que l’import de la liquidació podrà ser fraccionat sense 
l’aplicació de recàrrecs ni interessos als contribuents en dos o mes terminis, els 
quals seran fixats en tot cas per l’Ajuntament. 

 
Article 8. Exempcions. 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta Taxa, sense 
perjudici dels ajuts que es puguin atorgar, a través de les corresponents bases de 
convocatòria per aquesta finalitat. 
 
Article 9. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom justificarà al que disposen els articles 183 i 
següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016. 
 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data 17 de novembre de 2015, i definitivament 30 dies hàbils 
desprès de la seva publicació. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
  


