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AdministrAción LocAL
consorcios
ConsorCio ProvinCial Contra inCendios e salvamento da Coruña

Aprobación definitiva Ordenanza fiscal nº 4, reguladora da taxa polo mantemento do servizo contra incendios e salvamentos

A N U N C I O

Habéndose elevado automaticamente a definitivo o acordo provisional adoptado en sesión plenaria realizada o día 27 
de novembro de 2013, respecto da nova imposición tributaria regulada mediante a Ordenanza Fiscal núm. 4, reguladora 
da taxa polo mantemento dos servizos contra incendios e salvamentos (publicada a provisional no Boletín Oficial desta 
Provincia núm. 232 do 05 de decembro de 2013), consonte ao disposto polo art. 17.4 do texto refundido da Lei reguladora 
das Facendas Locais, aprobado polo Real decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a continuación figuran: o acordo de 
aprobación provisional elevado a definitivo (I), o texto íntegro da Ordenanza fiscal nº 4 definitivamente aprobada (II) e o 
réxime de recursos (III):

I. Acordo plenario do 27 de novembro de 2013 de aprobación provisional, elevado a definitivo:

<<1º.  Ratificar o contido íntegro do expediente, tal e como se presenta, por entender que o mesmo está axustando a 
canto a estes efectos dispoñen os artigos 15 e seguintes e 20 ao 27 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Lo-
cais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,  así como a canto lle é de aplicación da Lei 58/2003, 
do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2º.  En congruencia co que precede, aprobar provisionalmente a imposición tributaria e a súa regulación a través da 
Ordenanza fiscal número 4, reguladora da taxa polo mantemento do servicio contra incendios e salvamento.

3º.  Conforme ao disposto polo art. 17 do citado Texto Refundido expoñer o presente acordo ao público mediante a 
inserción do anuncio correspondente no “Boletín Oficial” desta provincia e na táboa de anuncios deste Consorcio, durante 
o prazo de trinta días, dentro dos cales, os interesados poderán  examinar o expediente e presentar as reclamacións que 
estimen oportunas.

4º. Transcorrido o prazo anterior, sen que se tiveran presentado reclamacións, o acordo provisional quedará automatica-
mente elevado a definitivo, sen necesidade de adopción expresa doutro, o que comporta, a súa vez, a aprobación definitiva 
da imposición, ordenación e regulación tributaria contida na indicada ordenanza fiscal, debendo procederse, acto seguido, 
á publicación preceptiva que ordena o art. 17 do devandito Texto Refundido.

5º.  De presentarse reclamacións, serán resoltas no acordo de aprobación definitiva, no que figurará, necesariamente, 
a redacción definitiva da ordenanza, incluíndo as modificacións que procedera, e realizando, acto seguido, as actuacións 
que para a entrada en vigor, se citan no apartado precedente.

6º. Outorgar á Presidencia desta Entidade cantos poderes precise en orde a alcanzar a eficacia do presente 
acordo.>>

II. Texto íntegro da ordenanza fiscal núm. 4, reguladora da taxa polo mantemento do servizo contra incendios e 
salvavamentos:

<<  Artigo 1º. Fundamento e natureza.

En uso das facultades concedidas polo artigo 150 e concordantes da Lei Reguladora das Facendas Locais (LRHL), texto 
refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, de acordo coa previsión específica recolleita no 
artigo 20.4.k do citado texto, en relación co artigo 22.c dos Estatutos deste consorcio, aprobados polo Decreto 258/2002, 
do 30 de xullo (modificados polos decretos 151/2006, do 31 de agosto e 62/2009, do 12 de marzo), e de conformidade 
co disposto polos artigos 15 e seguintes da LRFL, establécese a taxa polo mantemento do servizo de extinción de incendios 
e de salvamento á que fai referencia devandito artigo 20.4.k LRFL, e que estará regulada polas normas ao efecto contidas 
na presente ordenanza fiscal, así como as de aplicación contidas tanto na propia LRFL como na Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria (LXT), e demais que lle sexan tamén de aplicación.

Artigo 2º. Feito impoñible e deber de contribuír.

Constitúe o feito impoñible da taxa, o mantemento dos servizos de extinción de incendios e salvamento que preste o 
consorcio, con independencia de que se solicite ou non a súa prestación directa ou específica, xurdindo o deber de contri-
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buír como consecuencia da existencia de tales servizos e da dispoñibilidade permanente dos medios persoais e materiais 
adscritos ao consorcio para tal fin.

Artigo 3º. Obrigado tributario.

1. Son obrigados tributarios, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas ás que fai referencia o art. 35 
da Lei Xeral Tributaria, incluídos os mencionados no apartado 4 do mesmo, que sexan usuarios dos bens afectados, que 
poidan resultar obxecto da prestación do servizo. Entenderase por usuarios, aos propietarios, arrendatarios, usufrutuarios 
e posuidores, por calquera título, dos bens obxecto de actuación.

2. Non obstante o disposto no apartado anterior, terán a condición de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte as 
entidades aseguradoras do risco no ámbito territorial de actuación do consorcio, estando por iso obrigadas ao pago da taxa 
polo mantemento do servizo de prevención e extinción de incendios. 

Artigo 4º. Período impositivo e devengo

A taxa polo mantemento dos servizos contra incendios e de salvamento terá carácter periódico e o seu período imposi-
tivo coincide co ano natural, producíndose o seu devengo a partir do primeiro día de devandito período

Artigo 5º. Exencións e bonificacións

Non serán aplicables outros beneficios fiscais, salvo os que estean expresamente amparados en normas con rango 
de lei.

Artigo 6º. Cota Tributaria.

1. A cota tributaria a satisfacer polos contribuíntes determinarase tendo en conta o custo do mantemento do servizo e 
o valor dos bens afectados no ámbito territorial do consorcio, tomando como referencia para iso os valores resultantes do 
orzamento anual do consorcio, ata o límite máximo do 90%, e os valores catastrais de devanditos bens.

2. En calquera caso, a cota tributaria a satisfacer polas entidades ou sociedades aseguradoras, en concepto de 
suxeitos pasivos substitutos do contribuínte, haberá de ser equivalente ao 5% das primas dos seguros de incendios máis 
o 2,50% das primas de seguros multirrisco, do ramo de incendios, recadadas no ano inmediato anterior, sempre co límite 
do 90 % do custo anual que ao Consorcio lle supoña o mantemento dos Servizos. 

3. En idéntica proporción e co límite correspondente resultará de aplicación aos restantes suxeitos pasivos, substitutos 
do contribuínte, que no seu caso non estivesen adscritos aos convenios para o pago conxunto das cotas.

Artigo 7º. Liquidación e ingreso.

1. As liquidacións tributarias que correspondan serán notificadas aos suxeitos pasivos nos termos establecidos na 
Lei Xeral Tributaria e o pago da cota resultante das liquidacións efectuarase, no seu caso, nos prazos determinados na 
devandita Lei e no Regulamento Xeral de Recadación.

2. Pola súa banda as entidades aseguradoras, na súa condición de substitutos do contribuínte, estarán obrigadas ao 
ingreso dunha cantidade a conta dunha posterior liquidación, antes do 30 de xuño de cada ano natural. O importe do ingre-
so a conta será o equivalente ao 75%, tanto do 5% das primas por seguros de incendios como do 2,50% das primas por 
seguros multirrisco, do ramo de incendios, recadadas no exercicio precedente ao ano inmediato anterior ao de devengo. 

3. Antes do 15 de outubro de cada ano, as entidades aseguradoras comunicarán ao consorcio o importe total das 
primas recadadas no ramo de incendios no exercicio inmediato anterior ao de devengo da taxa, coa finalidade de poder 
efectuar as liquidacións definitivas.

4. A estes efectos, o consorcio poderá subscribir convenios de colaboración con institucións ou entidades que repre-
senten a devanditas compañías e sociedades aseguradoras, para simplificar os trámites derivados do ingreso da presente 
taxa. Estes convenios só terán eficacia respecto daquelas entidades que o subscriban, quedando o resto obrigado ao 
cumprimento da liquidación e pago das taxas correspondentes.

Artigo 8º. Infraccións e sancións tributarias.

En materia de cualificación das infraccións e da aplicación das sancións que ás mesmas correspondan, estarase ao 
disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

Disposición adicional 

A taxa regulada nesta ordenanza non é compatible co cobro da contribución especial por instalación, ampliación ou 
mellora do servizo de extinción de incendios ás entidades ou sociedades que cubran o risco polos bens sitos no ámbito 
territorial do consorcio, quedando excluída a exacción de devandita contribución especial no caso de liquidación e pago 
desta taxa.
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Disposición final. Entrada en vigor.

Esta ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da provincia da Coruña, 
comezando a aplicarse desde o día 1 de xaneiro de 2014 ou desde a data da entrada en vigor, de resultar posterior, e 
permanecerá vixente de forma indefinida ata que non se acorde a súa expresa modificación o derrogación.

III. Réxime de recursos: 

De conformidade co establecido polo art. 19.1 LRFL e arts. 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo reguladora da 
Xurisdicción Contencioso - Administrativa contra o acordo de aprobación que figura no apartado I e máis o texto íntegro da 
propia Ordenanza Fiscal núm. 4 (apartado II) os interesados poderán interpor, directamente, o recurso contencioso - admi-
nistrativo ante a Sala correspondente do Excmo. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses a partires 
do seguinte día ao da publicación do presente anuncio, sen que esa interposición, por si mesma, supoña a suspensión ou 
falta de execución dos devanditos acordo e ordenanza. 

Carballo, 15 de xaneiro de 2014.-

O presidente,

Asdo.: Santiago Villanueva Álvarez

2014/355


		2014-01-23T08:38:33+0100
	DESCRIPCION BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA - ENTIDAD DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA - CIF P1500000C




