Ajuntament
de Botarell

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CONSERVACIÓ DE
CAMINS MUNICIPALS
Article 1r. Fonament legal
D’acord amb el què disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, article 106 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i
articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
s’estableix una taxa pel servei de conservació dels camins municipals, que es regirà per la present
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al disposat a l’article 58 de l’esmentada Llei
39/1988.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del Servei de Conservació dels Camins
Municipals del terme de Botarell, en benefici de les propietats que s’en beneficien d’aquesta
conservació a l’anar als camps a cultivar i cuidar de la terra i al procedir a la collita dels fruïts.
Article 2n. Subjecte passiu
1.Són subjectes passius d’aquesta taxa els propietaris de finques rústiques, boscos, pedreres, etc., que
conreïn directament les propietats, i en els altres casos, els conreadors directes, ja siguin arrendataris
parcers, etc.
Article 3r. Responsables
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o
jurídiques a què es refereix els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i el síndics, interventors i
liquidadors de les fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 4t. Quota tributària
a)La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent tarifa: 800 pessetes per hectàrea de
les finques rústiques que consta als llistats que remet la Delegació d’Hisenda a l’any.
b)L’aplicació d’aquest import a la superfície de cadascuna de les finques, ens donarà la quota
tributària de totes les propietats del terme municipal.
Article 5è. Excempcions, reduccions i bonificacions
1.No es podran concedir altres excempcions, reduccions ni bonificacions que les determinades a la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
2.Quan alguna persona al·legui que té dret a alguna reducció, bonificació o excempció, haurà de
demostrar a l’Ajuntament que realment té dret a ella, aportant la legislació o tractat mitjançant el
qual aquesta existeix.
Article 6è. Dret a percebre la taxa
1.Hi ha dret a percebre la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es comenci l’activitat municipal
què constitueix el seu fet imposable, entenent-se iniciada la mateixa quan alguna persona adquireixi,
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pel títol que sigui, la propietat d’una finca rústica del terme municipal o comenci a conrear un
terreny rústic.
2.L’obligació de contribuir és independent del veïnatge del subjecte passiu contribuent, doncs
aquella es determinarà per la concurrència de les circumstàncies establertes en aquesta ordenança i
no pas pel veïnatge del beneficiat.
3.La taxa de conservació de camins és obligatòria per a tots els qui tinguin propietats en aquest terme
municipal que tinguin naturalesa de terrenys rústics o que conreïn finques rústiques que no els hi
pertanyin.
Article 7è. Administració i cobrança
1.Anyalment es formarà un padró en el que hi figuraran els contribuents i les quotes respectives que
es liquidin, per aplicació de la present ordenança, el qual serà exposat al públic per un termini de 15
dies hàbils a efectes de reclamacions, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
d’edictes de la Corporació.
2.Transcorregut el termini d’exposició pública, la Corporació resoldrà les reclamacions presentades i
aprovarà definitivament el padró que servirà de base pels documents cobratoris corresponents. Pel
cas que al llarg de l’exposició al públic, no es formulés cap reclamació en vers el padró, s’entendrà
definitivament aprovat, sense necessitat d’acord en aquest sentit de la Corporació.
3.Les baixes o modificacions hauran de cursar-se, com a molt tard, l’últim dia laborable del respectiu
període, per tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació, seguiran
subjectes al pagament de la taxa.
4.Les altres que es produeixin dins de l’exercici, com que representaran una baixa total o parcial
d’un altre contribuent i aquest ja estarà inclòs en el padró d’aquest any, sortiran efectes a partir del
següent exercici econòmic. Malgrat això es practicarà una notificació al nou subjecte passiu a la qual
se li indicarà:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d’impugnació que puguin se exercits, amb indicació de terminis, i organismes
davant dels quals hauran de ser interposats.
c) El lloc, termini i manera en què haurà de satisfer-se el deute tributari a partir del següent
exercici.
5. La taxa pel Servei de Conservació de camins Municipals es devengarà anyalment i el cobrament
de les quotes s’efectuarà mitjançant el rebut que es derivi del padró.
Article 8è. Normes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
En allò no determinat en aquesta ordenança, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació es realitzarà
d’acord amb el què determina la Llei General Tributària, Llei 39/1988, i altres normes reguladores
de la matèria, així com les disposicions dictades o que es dictin per al seu desenvolupament.
Article 9è. Infraccions, sancions, via d’apremi i partides fallides
1.En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions, així com a la determinació de les sancions que
per les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim establert a la Llei General Tributària,
altres disposicions que regulin aquesta matèria, i aquelles altres que les complementin o
desenvolupin.
2.Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari i la seva pròrroga, es faran efectives
per la via d’apremi, amb subjecció a les normes del Reglament General de Recaptació.
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3.Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se
efectives pel procediment d’apremi, per la declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedient
d’acord amb el què preveu el vigent Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 20 de març de 1993, i entrarà en
vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir
del dia primer de gener de 1994, continuant en vigor fins que s’acordi la seva modificació o
derogació.
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