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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
TAXA PER NETEJA DE PARCEL·LES PER COMPLIR LES
CONDICIONS DE SEGURETAT, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 20.4 epígraf o) de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l’Ajuntament de Fogars de la Selva estableix la taxa per la neteja de parcel·les ubicades
dins el terme municipal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable els serveis de neteja de la parcel·la, la retirada de les restes
vegetals o de qualsevol residu abocat descobert en l’àrea d’actuació, i el transport a una planta
de compostatge o abocador controlat dels diferents residus.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius en concepte de contribuents de la taxa regulada en aquesta ordenança
els qui es beneficiïn dels treballs a que és refereix l’article anterior.
El subjecte passiu resta obligat a sol·licitar els treballs de neteja de les parcel·les de la seva
propietat i a autoritzar l’entrada al personal encarregat a dur a terme la neteja.
Article 4. Quota tributària
Les tarifes d’aquesta taxa inclouen els serveis de neteja de la parcel·la, deixant-la lliure de
vegetació baixa i arbustiva, amb massa forestal aclarida, les branques baixes esporgades i neta
de vegetació seca i morta, així com neta de qualsevol mena de residu vegetal o altre tipus que
pugui afavorir la propagació de foc.
Parcel·la mig bruta ..................................................140 euros
Parcel·la bruta ...........................................................180 euros
Parcel·la molt bruta ..................................................220 euros
Article 5. Meritament
Neix l’obligació de contribuir des del moment en el que s’iniciï la prestació del servei de neteja
de parcel·les.
Article 6. Pagament
El pagament de la taxa s’efectuarà abans d’iniciar-se els treballs de neteja de la parcel·la.
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Article 7. Constrenyiment
Els deutes impagats i no satisfets poden exigir-se mitjançant el procediment de constrenyiment
quan hagi transcorregut un mes des de llur venciment sense haver obtingut l’ingrés.
Disposició final
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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