
Ajuntament Els Poblets

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT
ESPECIAL I EXPLOTACIÓ DELS HORTS URBANS

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb allò disposat en els articles 15 a 27 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la Taxa per l’aprofitament especial i explotació dels horts
urbans, que es regularà per la present Ordenança Fiscal, redactada conforme al disposat
en l’article 57 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).

ARTICLE 2. Àmbit d’aplicació
La present Ordenança Fiscal serà d’aplicació al terme municipal dels Poblets.

ARTICLE 3. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa l’obtenció de la llicència municipal que
autoritza l’ocupació i explotació de les parcel·les municipals habilitades com horts
urbans, d’acord amb el disposat en el Reglament regulador de la gestió i utilització dels
horts urbans dels Poblets , aprovat per l’Ajuntament.

ARTICLE 4. Obligats al pagament
4.1.- Són subjectes passius obligats al pagament de la Taxa, en concepte de contribuents,
las persones físiques titulars de la llicència municipal atorgada per l’Ajuntament dels
Poblets, per a l’assignació d’una parcel·la en els horts urbans de titularitat municipal,
així com les entitats previstes en l’article 35.4 de la llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
4.2- Respondran del deute tributari solidàriament les persones físiques o jurídiques
previstes en els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
4.3.- Seran persones responsables subsidiàriament les persones que assenyala l’article
43 de la Llei General Tributària.

ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions
Conforme a l’article 9.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no podran concedir-
se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en les
normes amb rango de Llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

ARTICLE 7. Quota Tributària (redacció donada pel Ple en sessió de 7 de setembre
de 2015.- entra en vigor l’1 de gener de 2016)
7.1.- La persona titular de la llicència deurà abonar una quota anual de 25 € per l’ús i
explotació de l’hort urbà.

En el cas de que en la convocatoria es fixara l’autorització per temps inferior o superior
a l’any, la quota es prorratejarà per mesos naturals.

7.2.- L’import de la quota de la Taxa es prorratejarà per mesos naturals en els casos
d’extinció de l’autorització per defunció o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari.
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7.3.- L’adjudicatari de la llicència deurà aportar una fiança per import de 30 € en
garantia de la correcta utilització del domini públic municipal”

ARTICLE 8.- Normes generals
Les disposicions d’aquesta Ordenança Fiscal es complementen amb el Reglament
regulador de la gestió i utilització dels horts urbans dels Poblets.

ARTICLE 9. Naixement de l’obligació de contribuir
Amb caràcter general, naix l’obligació de contribuir en els següents termes:
1.- Quota anual: la primera anualitat deurà abonar-se en el moment d’atorgament de la
llicència municipal que autoritze l’ús especial de l’hort i en el dia primer dels períodes
anuals successius durant el temps de duració de la llicència o mentres el titular conserve
la condició d’adjudicatari
2.- Fiança: Un cop adjudicada la parcel·la i en el termini de 60 dies naturals, següents a
la recepció de la notificació de l’adjudicació, s’haurà de constituir un dipòsit de 30 €, en
concepte de garantia, per part de l’adjudicatari, el qual serà reemborsat en el moment
d’abandonar l’hort adjudicat, sempre i quan no s’hagin causat danys a la parcel·la; en
aquest cas es valoraran els danys ocasionats i es deduiran del dipòsit efectuat.
La no constitució de la garantia definitiva dins de termini es considerarà com a renúncia
a l’adjudicació i es procedirà a adjudicar l’explotació de l’hort urbà al primer que
corresponga de la llista d’espera.

ARTICLE 10. Normes de Gestió
10.1.- Els subjectes passius abonaran els serveis sol·licitats en règim d’autoliquidació
10.2.- La persona interessada rebrà la llicència per a l’autorització de l’ús de la parcel·la
prèvia presentació del justificant d’haver ingressat la Taxa i haver dipositat la fiança
corresponent.

ARTICLE 11. Infraccions i sancions
En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions
que la desenvolupen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Per a tot allò no previst en la present Ordenança, serà d’aplicació allò establert en el
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària; la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics ; la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reglament regulador de la gestió i
utilització dels horts urbans dels Poblets.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació íntegra

en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i serà d’aplicació a partir del dia següent,
estant en vigor fins la seua modificació o derogació expresses.


