AJUNTAMENT DE LA GRANADA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

TAXA PER MANTENIMENT DE CAMINS PÚBLICS I VIES RURALS.

ARTICLE 1r: FONAMENTS I NATURALESA.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
manteniment de camins públics i vies rurals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

ARTICLE 2n. FET IMPOSABLE.
Constitueix el fet imposable de la taxa per manteniment de camins públics i vies rurals la utilització
de tots els camins rurals del municipi de la Granada.

ARTICLE 3r. SUBJECTES PASSIUS.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, propietaris de terrenys
rústics en el municipi de la Granada.

ARTICLE 4t. QUOTA TRIBUTÀRIA.
Per cada jornal de terra (3.333 m2), 3,56 euros a l'any.

ARTICLE 5è. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT.
Les quotes exigibles es faran efectives mitjançant tríptic a l'O.A.L.G.T. de la Diputació de
Barcelona, o a la Caixa de la Corporació.

ARTICLE 6è
Les quotes liquidables i no satisfetes en el seu moment, es faran efectives per la via de
constrenyiment.

ARTICLE 7è. PARTIDES FALLIDES.
Es consideren partides fallides, aquelles quotes que no s'hagin pogut fer efectives pel procediment
de constrenyiment, per la qual declaració es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que
preveu el Reglament General de Recaptació vigent.

ARTICLE 8è. INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes corresponguin en cada cas, de conformitat amb el que es disposa en els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària, conforme s'ordena en l'article 191 del Text Refós aprovat
pel Real Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.

DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2010 entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i serà aplicable a partir
del dia 1 de gener de 2011. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.

L'ALCALDE-PRESIDENT

Sr. Joan Cols Canals

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Sra. Carme Jounou Torrent

