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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA MÀQUINA DESBROSSADORA
MUNICIPAL INCLÒS EL CONDUCTOR
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb allò que disposa l’article 41 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix una taxa
per a la utilització de maquinària de propietat de l’Ajuntament.
Article 2. Fet imposable
El vehicle sempre serà utilitzat exclusivament per personal de l’Ajuntament amb competència
per utilitzar-la.
Article 3. Subjectes passius
En són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn de la
utilització de la màquina.
Article 4. Exempcions i Bonificacions
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació de l’import a liquidar.
Article 5. Import
1. Es determina un import fix per la gestió i un import variable en funció del número d’hores
sol·licitades.
2. El preu/hora es computa des de la sortida de la màquina del magatzem municipal fins a
l’arribada al mateix.
3. L’import a abonar serà de 40 euros/hora.
4. La taxa inclou els costos de combustible, personal, amortització de la màquina, assegurança,
manteniment i aportació a l’abocador del residu generat.
Article 6. Acreditament i període impositiu.
La taxa s’acredita quan s’ha autoritzat la seva utilització.
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Ajuntament
de Fogars de la Selva

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 1 d’octubre de 2021
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran
vigents.
L’Alcalde

La Secretària Accidental

Signat i datat electrònicament per qui s’indica.
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