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ORDENANÇA FISCAL 20  

 
TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS PÚBLIC O REALITZAC IÓ D'ACTIVITATS 
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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació de serveis públics o la realització 
d'activitats administratives en règim de dret públic de competència local, les quals es regiran 
per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de 
l'esmentada Llei 39/1988, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim 
legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter 
públic. 
 
ARTICLE 2 FET IMPOSABLE. 
 
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la prestació d'un servei públic o la realització 
d'una activitat administrativa en Règim de dret públic de competència local que es refereixi, 
afecti o beneficií de manera particular al subjecte passiu, sempre que es produeixi qualsevol de 
les circumstàncies següents: 
 
a).- que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquest efecte no es 
considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: 
- quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
- quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o 
social del sol·licitant. 
 
b).- que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor 
del sector públic d'acord amb la normativa vigent. 
 
S’entendrà que l'activitat administrativa o el servei afecta o es refereix al subjecte passiu quan 
hagi estat motivat directament o indirectament pel mateix en raó que les seves actuacions o 
omissions obliguin a l'Ajuntament a realitzar d'ofici activitats o a prestar serveis per raons de 
seguretat, salubritat, d'abastament de la població o d'ordre urbanístic, o qualsevol altres. 
 
D'acord amb això, l'Ajuntament podrà establir taxes per qualsevol supòsit de prestació de 
serveis o de realització d'activitats administratives de competència local i en particular pels 
supòsits enumerats per l'article 20.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, segons la redacció donada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del 
règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de 
caràcter públic. 
 
ARTICLE 3 SUBJECTE PASSIU 
 
Seran subjectes passius de les taxes per prestació de serveis o de realització d'activitats 
administratives de competència local, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que presti o realitzi 
l'Ajuntament, conforme a algun dels supòsits previstos en l'article 20.4 de la Llei 39/88, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, esmentats a l'article anterior. 
 
ARTICLE 4 RESPONSABLES 
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Tindran la condició de substituts del contribuent: 
a).- en les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin als ocupants 
d'habitatges o locals, els propietaris dels immobles esmentats, els quals podran repercutir, en 
el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
b).- en les taxes establertes per l'atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la 
normativa sobre sòl i ordenació urbana, els constructors i contractistes d'obres. 
c).- en les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis, de 
prevenció de ruïnes, construccions i enderrocs, salvaments i, en general, de protecció de 
persones i béns, entenent comprès també el manteniment del servei, les entitats o societats 
asseguradores del risc. 
 
ARTICLE 5 IMPORT DE LES TAXES. 
 
En general, l'import de les taxes per la prestació d'un servei o per la realització d'una activitat 
no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que es 
tracti, o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. 
 
Per a la determinació d'aquest import es prendrà en consideració els costos directes i 
indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització d’immobilitzat i, en el seu cas, els 
necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat 
per la qual prestació o realització s'exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o 
organisme que el satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del servei o activitat 
de que es tracti, es calcularà d'acord al pressupost i projecte aprovats per l'òrgan competent. 
 
ARTICLE 6 QUOTA TRIBUTÀRIA. 
 
La quota tributària serà la que ja tingui establerta l'Ajuntament mitjançant la corresponent 
ordenança fiscal o les que acordi establir en el futur mitjançant el corresponent annex de 
tarifes, d'acord amb les normes de l'article anterior. 
 
Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de 
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les. 
 
ARTICLE 7 ACREDITAMENT 
 
Les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats administratives de competència local 
s'acrediten: 
a).- quan s’inicií la prestació del servei o la realització de l'activitat, malgrat que en determinats 
supòsits es podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial. 
b).- quan es presenti la sol·licitud que inicií l'actuació o l'expedient, que no es realitzarà o 
tramitarà sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
Quan la naturalesa material de la taxa comporti l'acreditament periòdic i així es determini en la 
corresponent ordenança fiscal o annex de tarifes, aquest acreditament es produirà l'1 de gener 
de cada any i el termini impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els casos d'inici o 
cessament en l'ús del servei o activitat, en el qual cas el termini impositiu s’ajustarà a aquesta 
circumstància amb el conseqüent prorrateig de la quota, en els termes que s'estableixin en la 
corresponent ordenança fiscal o annex de tarifes. En termes generals, el prorrateig tindrà 
caràcter semestral, excepte que l'ordenança fiscal o l'annex de tarifes corresponent fixi un altre 
període. 
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Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o l'activitat administrativa no 
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent. 
 
ARTICLE 8 PAGAMENT DE LES TAXES 
 
Les liquidacions singulars i les primeres liquidacions corresponents a l'alta en el registre 
respectiu, es pagaran dins els terminis establerts per l'article 20 del Reglament General de 
Recaptació i es notificaran al subjecte passiu amb els requisits i en la forma previstes en 
l'article 124.1 i 2 de la Llei General Tributària. 
 
Les Taxes de venciment periòdic, les quotes corresponents als exercicis successius a l'alta, 
s’hauran de satisfer en el període que determini l'Ajuntament, el qual no serà inferior a dos 
mesos. Es farà la comunicació de forma col·lectiva, per edictes que es publicaran al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com per altres mitjans de 
comunicació que es considerin oportuns. 
 
ARTICLE 9 DECLARACIÓ 
 
Les persones o entitats interessades en la prestació d'un servei o la realització d'una activitat 
administrativa hauran de sol·licitar-lo prèviament i formular una declaració d'acord amb el 
model que a tal efecte estableixi l'Ajuntament, acompanyant la documentació necessària 
segons el tipus de servei o activitat administrativa, així com segons la seva naturalesa i 
legislació aplicable i d'acord amb les determinacions de l'Ajuntament. 
 
Una vegada la prestació del servei o la realització de l'activitat administrativa s'ha autoritzat i es 
tracti de las de venciment periòdic, s’entendrà prorrogada mentre l’Alcaldia no acordi la seva 
caducitat, o bé l'interessat presenti la baixa justificada. La presentació de la baixa tindrà efectes 
a partir del primer dia del període natural de temps següent al que s'assenyali en l'epígraf de la 
tarifa que correspongui. Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contrari, la no presentació 
de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa. 
 
ARTICLE 10 CATEGORÍES DE VÍES PÚBLIQUES 
 
Les vies públiques del municipi es classifiquen en quatre categories. Annex a les ordenances 
fiscals municipals hi ha un índex alfabètic de les vies públiques municipals on s'expressa la 
categoria que correspon a cada una, segons la relació aprovada pel Ple municipal de data 12 
de maig de 1994. 
 
Les vies públiques que no estiguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última categoria i 
romandran amb aquesta qualificació fins l'1 de gener de l'any següent al que el Ple de la 
corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de les vies 
públiques. 
 
Quan l'espai afectat per la prestació del servei o la realització de l'activitat administrativa estigui 
situat en la confluència de dues o més vies públiques amb categoria diferent, hom aplicarà la 
tarifa que correspongui a la via de categoria superior. 
Els parcs, jardins i deveses municipals es consideren vies públiques de primera categoria. 
 
Els serveis o activitats administratives que es realitzin en terrenys de propietat municipal 
tributaran com si haguessin estat efectuats en la via de categoria superior amb que confrontin. 
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ARTICLE 11 ANNEXOS DE TARIFES 
 
L'Ajuntament Ple podrà acordar l'establiment de tarifes mitjançant el sistema d'aprovació 
d'annexos a la present ordenança, per aquells serveis o activitats administratives que no tingui 
ja establertes i regulades per la seva pròpia ordenança fiscal. 
 
ARTICLE 12 DATA DE VIGÈNCIA I APROVACIÓ 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor l'1 de gener de 1999 i regira en aquest terme municipal 
fins que s'acordi la seva modificació o derogació expresses. En cas de modificació parcial, els 
articles i tarifes no modificats restaran vigents. Aquelles taxes per prestació de serveis o 
realització d'activitats administratives que aquest Ajuntament ja té imposades i regulades amb 
la seva pròpia ordenança fiscal, continuaran vigents mentre no s'acordi la seva modificació o 
derogació expresses, aplicant-se la present ordenança fiscal de manera supletòria. 
 
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016 
                                                                                       LA SECRETARIA  
             VIST I PLAU  
L’ALCALDE PRESIDENT, 
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A N N E X  1 

TAXA D’ALLOTJAMENT CANÍ 
 
 
1.- MANTENIMENT: per dia i animal 6,20 
2.- RECOLLIDA: per cada servei 6,20 
 
Les tarifes del present Annex han estat aprovades per acord de Comissió de Govern de data 
13 de maig de 1999 i modificades per acord del Ple Municipal de data 23 d’octubre de 2013 i, 
tal com queden redactades, regiran en aquest terme municipal des de l’1 de gener de 2014 fins 
a la seva modificació o derogació expresses. 
 
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2016. 
 
 


