ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.20
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS

Article 1r.- 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 del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest municipi estableix la taxa per la utilització dels horts municipals, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Real Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n.- L'obligació de contribuir neix a partir del moment que s'inicia la utilització de l’ús de l’hort; estaran
obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta ordenança les persones o grups de persones físiques o
jurídiques que hagin estat adjudicatàries com a usuaris dels esmentats horts. El pagament és un requisit previ per a la
utilització.
Article 3r.- La tarifa aplicable és de 149,46 € anuals, que es farà efectiva durant el primer trimestre natural de l’any,
i que es podrà prorratejar per trimestres naturals en els casos d’alta o baixa en la utilització del servei. En el cas que
l’adjudicació es faci per la meitat de la parcel·la, en aplicació de la Disposició final primera del Plec de clàusules
administratives particulars que regularan l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal de parcel·les dels
horts municipals de Can Casanoves i Mossèn Homs i per a l’establiment d’una llista d’espera, aprovat per acord de
la Junta de Govern el 24 d’octubre de 2014, la taxa a fer efectiva serà de 74,73 € anuals, import corresponent al 50%
de la taxa.
Article 4t.- Pel que fa al pagament del consum d’aigua als horts, els usuaris pagaran el cost de l’aigua consumida,
que es cobrarà anualment d'acord amb la següent tarifa, a any vençut i per import proporcional als mesos de servei
en els casos d’alta o baixa, d’acord amb el següent quadre:

Consums per Mossèn
Homs

Consums per Can
Casanoves

€/metre cúbic

Consum inferior a 110,00 m3/any

Consum inferior a 60,00 m3/any

0,2766

Consum entre 110,01 i 165 m3/any

Consum entre 60,01 i 90,00 m3/any

0,4406

Consum superior a 165,01 m3/any

Consum superior a 90,01 m3/any

0,5636

En el cas que l’adjudicació es faci per la meitat de la parcel·la, en aplicació de la Disposició final primera del Plec
de clàusules administratives particulars que regularan l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal de
parcel·les dels horts municipals de Can Casanoves i Mossèn Homs i per a l’establiment d’una llista d’espera,
aprovat per acord de la Junta de Govern el 24 d’octubre de 2014, els límits dels consums d’aigua i imports a aplicar
seran els següents:

Consums per Mossèn
Homs

Consums per Can
Casanoves

€/metre cúbic

Consum inferior a 55,00 m3/any

Consum inferior a 30,00 m3/any

0,2766

Consum entre 55,01 i 82,50 m3/any

Consum entre 30,01 i 45,00 m3/any

0,4406

Consum superior a 82,51 m3/any

Consum superior a 45,01 m3/any

0,5636
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Article 5è.- Exempcions i bonificacions
1. S’estableix, mitjançant la present disposició, el règim general de bonificacions per raó de capacitat econòmica
previst en l’article 21 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres ingressos de
dret públic locals, el qual serà d’aplicació als usuaris dels horts municipals.
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A)
Bonificació 70%
Límit ingressos
7.967,68

B)
Bonificació 55%
Límit ingressos
10.357,98

C)
Bonificació 40%
Límit ingressos
11.951,52

D)
Bonificació 25%
Límit ingressos
12.748,29
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10.357,98

13.465,38

15.536,98

16.572,77

3

12.748,29

16.572,77

19.122,43

20.397,26

4

15.138,59

19.680,17

22.707,89

24.221,75

5

17.528,90

22.787,56

26.293,34

28.046,23

6

19.919,20

25.894,96

29.878,80

31.870,72

Més de 6

22.309,50

29.002,36

33.464,26

35.695,21

Unitat
familiar

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i membres de la unitat familiar que, superant els límits
previstos en el quadre anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat econòmica, hauran
d’adreçar la seva petició i la documentació justificativa a l’Ajuntament, per tal de valorar les demandes
presentades i emetre, si s’escau, informe favorable a la concessió de l’exempció.
Caldrà que es reuneixi el requisit que el contribuent ni resta de membres de la unitat familiar no posseeixi altres
immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el
contribuent posseeixi una plaça d’aparcament i/o un traster per al seu ús exclusiu. En els casos de separació o
divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a
cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per
sentència.
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva
sol·licitud al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals
vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de
renda obtinguts pel sol·licitant.
Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats en el municipi de
Terrassa.
2. S’estableix una bonificació del 100% les entitats que figurin en el registre municipal d’entitats i els grups o
col·lectius ni inscrits en el registre esmentat, que hagin acreditat el caire pedagògic, terapèutic o social de la seva
finalitat, als que l’Ajuntament hagi reservat i cedit una parcel·la en virtut d’aquesta acreditació.
3. Restaran exempts el pagament de la taxa de l’Ajuntament i els seus organismes i societats, la Generalitat i l’Estat.
Article 6è.- En tot el que no es preveu en aquesta ordenança s'estarà al que preveuen les condicions de l'ús dels horts
municipals.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP, serà aplicable a partir del dia 1 de gener del
2017 i mantindrà la seva vigència mentre no se n'aprovi la modificació o derogació expressa.
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