Taxa del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals
Quin és el fonament legal d’aquesta taxa?
Aquesta taxa, com totes aquelles relacionades amb la prestació de serveis locals, té el seu
fonament legal a l’article 20.3 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Llei 5/2003, de 22 d’abril, sobre mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana estableix un conjunt
d’obligacions a dur a terme en totes les urbanitzacions. La competència per a l’execució de
les quals recau, en primera instància, en les juntes de la urbanització o òrgans de gestió de
les urbanitzacions i, en cas de no existir, se n’ha de crear una de nova; o, en el cas de no
haver-se constituït, són els propietaris de les finques de les urbanitzacions els que responen
solidàriament del compliment de les obligacions legals en aquesta matèria.
Fins a dia d’avui, no s’han dut a terme, per part dels propietaris, cap de les obligacions
establertes per l’esmentada Llei en cap de les urbanitzacions, edificacions aïllades ni
instal·lacions del municipi. L’execució forçosa d’aquestes actuacions per part de
l’Ajuntament, prevista per l’article 4.4 no sembla el millor sistema de gestió d’un servei que té
vocació de continuïtat.
Per tot això, l’Ajuntament va creure necessari la creació d’un servei municipal, amb caràcter
general i de recepció i ús obligatori, per a l’execució de les obligacions regulades a
l’esmentada Llei 5/2003. L’Ajuntament ple en sessió del dia 28 de juliol de 2008 va acordar
aprovar definitivament la creació del servei públic de prevenció d’incendis forestals en el
municipi de Roses, així com el reglament que n'estableixi el règim jurídic de la prestació.
L’article 4.3 d’aquest reglament estableix que els usuaris tenen el deure d’abonar la taxa
municipal que l’Ajuntament estableixi pel finançament dels treballs d’obertura i manteniment
anual.
Quin és l’objecte d’aquest servei?
L’objecte d’aquest servei és la realització dels treballs d’obertura i de posterior manteniment
anual de les franges perimetrals de protecció al voltant de totes les urbanitzacions,
edificacions i instal.lacions que es trobin a menys de 500 metres de terreny forestal, bé
perquè siguin aïllades o bé perquè no siguin immediatament continues amb la trama urbana
municipal, a fi de garantir, en tots aquests punts, l’existència d’una franja exterior de
protecció de 25 metres d’amplada lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
Qui ha de pagar aquesta taxa?
En general, les taxes les han de pagar les persones que sol.licitin la prestació d’un servei o
es beneficiïn de la realització del mateix.

En aquest cas concret, la taxa l'hauran de pagar els propietaris de les finques situades en
qualsevol dels àmbits grafiats en el plànol de delimitació aprovat per l’Ajuntament ple en
sessió 29 de desembre de 2003.
Concretament, en aquest plànol estan incloses les urbanitzacions Els Grecs, Sureda d’en
Mairò – Muntanyeta, El Cortijo, Mas Matas, Montjoi, Jòncols, Cala Pelosa, Cala Calitjàs,
Zona industrial, Mas Buscà, Mas Oliva, Les Garrigues, Argonistes, Puig Rom, Canyelles
Grosses, Canyelles Petites, així com determinades edificacions aïllades.
Quin són els costos associats a aquest servei?
D’acord amb l’estudi econòmic inclòs en l’expedient d’implantació del servei de prevenció
d’incendis forestals aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió de data 28 de juliol de
2008, el cost d’aquest servei se subdivideix en dues partides: l’obertura de les franges i el
seu manteniment anual. Un cop realitzada l’obertura, que es fa el primer any, no cal tornarse a fer, sempre que es faci el manteniment adequat.
Els treballs d’obertura, valorants en més de 200.000 €, no s’imputen als costos d’aquest
servei en tant que es van finançar mitjançant una subvenció dels fons FEDER.
Està previst realitzar els treballs manteniment a partir de l’exercici 2012. El cost total del
servei es xifra en uns 89.000 € anuals.
Com es calcula l’import de la taxa?
L’ordenança fiscal núm. 9 determina que per l’exercici 2012 l’import de la taxa serà del
0,011% sobre el valor cadastral de les finques incloses en l’àmbit de prestació dels serveis,
amb un mínim de 9,00 € per finca i un màxim de 100,00 €. Les finques amb valor cadastral
inferior a 30.000 € n’estaran exemptes.
Quan s’hauran de satisfer aquestes taxes?
Les taxes es liquidaran per primer cop l’exercici 2012.
Durant aquest exercici l’Ajuntament notificarà de forma individualitzada als contribuents la
formació d’un cens amb totes les dades necessàries per a liquidació de la taxa: subjecte
passiu, finca afectada, valor cadastral i import a satisfer. Els contribuents podran presentar
les al.legacions que estimin convenients, així com demanar la informació oportuna. Un cop
resoltes les al.legacions, es notificarà la resolució a cada contribuent.
El cens format per aquestes dades, les al.legacions que hagin estat estimades i les
possibles variacions de nom, formarà un padró anual, que serà aprovat per la Junta de
Govern local. Un cop aprovat, s’exposarà al públic pel termini d’un mes, a comptar des de
quinze dies abans de l’inici del període de cobrament, mitjançant publicació al BOP i a la
web municipal. El període de cobrament previst serà de l’1 de juny al 31 d’agost de 2012.
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