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PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS
FORESTALS

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 127 i 20.4 k) del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix el preu públic per a la prestació del servei de prevenció d’incendis
forestals i 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, el Decret 64/1995, del 7 de març i 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 aquesta Ordenança.

Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei de prevenció d’incendis
forestals consistent en l’aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de seguretat
per part de l’Ajuntament de Teià.

Article 3
Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents del preu públic, el fet imposable del qual se defineix a
l’article 2 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que ocupin o utilitzin els solars, habitatges i
els locals situats en els llocs en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o
d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, de precari:
a) Sol·licitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars esmentats a l’apartat anterior, vindran obligats a acreditar
davant l’Ajuntament que portaran a terme les mesures de prevenció a les que resulten obligats
per la legislació reguladora de la prevenció d’incendis forestals. Aquest acreditament s’haurà
d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que els titulars establerts en l’apartat primer s’acullen al sistema de prevenció
d’incendis forestals consistent en l’aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de
seguretat que estableix la Corporació segons les necessitats establertes anualment i per tant,
tindrà aquest la condició de subjecte passiu del preu públic aquí regulat.
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4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.

Article 4
Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la
Llei General tributària i a l’ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els temes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5
Beneficis fiscals
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobles per
precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat
o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim
interprofessional.

Article 6
Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per metre quadrat de parcel·la d’acord
amb les dades dels Projectes de Prevenció per a cada una de les urbanitzacions.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

URBANITZACIÓ O SECTOR
Santa Fe
Assumpció
Paradís
Gran Vista
Les Delícies
La Molassa

PER M²
0,1928 €
0,1928 €
0,1928 €
0,1626 €
0,2045 €
0,0511 €

Article 7
Acreditament i període impositiu
1. El preu públic per la prestació del servi de prevenció d’incendis forestals consistent en
l’aplicació de les mesures de neteja i creació de franges de seguretat per part de l’Ajuntament
de Teià, es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. El contingut de la
prestació del servei s’establirà anualment segons les necessitats de prevenció establertes pels
tècnics municipals i aprovades pel plenari municipal.
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2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en
els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei.

Article 8
Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius als quals fa referència l’article 3 d’aquesta Ordenança que no acreditin
que portaran a terme les mesures de prevenció a les que resulten obligats per la legislació,
romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió del preu públic establert en aquesta
Ordenança aprovi l’Ajuntament.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del
servei, el preu públic serà liquidat per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en
el període que aquest determini.

Article 9
Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades
en aquesta Ordenança resultin procedents, aplicarà el que disposa la Llei General Tributària
i l’Ordenança General.

Article 10
Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o
els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat
dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves
facultats en la Diputació.
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Disposició Addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
amb motius de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Diligència:
Aquesta ordenança que consta de 10 articles, ha estat aprovada inicialment pel Ple de
l’Ajuntament el 17 de març de 2005. La seva aprovació definitiva ha estat pel Ple de 14 de
juliol de 2005. La data de la publicació del text íntegre en el BOPB és el 2 d’agost de 2005.

NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 53
de: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS
FORESTALS
ha estat adaptada als diferents acords de modificació,
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 25 d’octubre de 2018
aixecat a definitiu amb data: 2 de desembre de 2018.
Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2019
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