AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA NÚM. 33
Preu públic per la prestació del servei de manteniment de les franges de
protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions

Article 1. Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix el preu
públic per la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a
les urbanitzacions i l’aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de seguretat establertes a la
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i a la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
que es regirà per la present ordenança.

Article 2. Objecte.
Constitueix l’objecte del preu públic regulat en aquesta ordenança, la prestació del servei de
manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana i neteja d’accessos, per part de l’Ajuntament d’Alcover.

Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic, l’objecte del qual es defineix a l’article 2 d’aquesta
ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària que ocupin o utilitzin els solars, els habitatges i els locals situats en els àmbits en
quals el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari, o fins i
tot, a precari, i que:
a) sol.licitin la prestació del servei, o
b) resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.

Article 4. Quantia.
1. L’import del preu públic consistirà en una quantitat fixa per urbanització, que es determinarà en
funció de la despesa anual suportada per l’ajuntament sota aquest concepte.
2. A aquests efectes, les tarifes d’aquest preu públic seran les següents:
URBANITZACIÓ
Residencial El Remei
Mas Llorenç
Mas del Cano

IMPORT ANUAL PER
URBANITZACIÓ (€)
60% del cost amb un màxim de
3.000,00 €/any
60% del cost amb un màxim de
2.000,00 €/any
60% del cost amb un màxim de
1.000,00 €/any
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AJUNTAMENT D’ALCOVER
Masies Catalanes

60% del cost amb un màxim de
1.000,00 €/any

Article 5. Obligació de pagament.
1. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, neix des del moment en què
es sol.licita o es presta el servei.
2. El preu públic s’exigirà pel sistema de valor - rebut que, a efectes de gestió d’aquet preu públic,
aprovi l’ajuntament, i el seu pagament s’efectuarà d’acord amb allò previst en la Llei General Tributària
i el Reglament General de Recaptació.
3. Els obligats al pagament als quals fa referència a les persones físiques definides a l’article 3 de la
present ordenança, hauran de realitzar l’aportació corresponent per propietari en caràcter de quota fixa a
la urbanització, que a la vegada serà l’encarregada de valorar el criteri de repartiment del preu públic per
cada propietari de parcel.la, i que en última instància li correspondrà ser la pagadora del còmput total
corresponent al preu públic indicat per l’Ajuntament.
4. Per a exercicis següents, i degut a què aquestes feines tenen un àmbit temporal major a l’any i un
servei variable, ja que depèn de les necessitats de manteniment de les diferents urbanitzacions, els
imports del preu públic anual variaran en relació a aquelles necessitats de cada urbanització esmentades
i al cost del servei prestat per període.

Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor en el termini previst a l’article 70.2) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, des
de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i serà vigent mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament el punt 2 de l’article 4, de
quantia, pel Ple de la corporació de data 6 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2016.
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