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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 
 

 
TAXA  PER TRÀNSIT DE RAMATS 

 
 
 
Article 1r.-Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats concedides per l' article 56 del Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 de l’esmentada 
Llei, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per trànsit de ramats", que es regirà per 
la present Ordenança Fiscal. 
 
Article 2n.-Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable l' ús de les vies rurals municipals existents en aquest 
municipi  per l' elevat deteriorament que  produeixen  a aquestes els ramats d' 
ovelles o cabres  que les utilitzen en els seus trasllats. 
 
Article 3r.- Subjecte passiu 
 
1.- Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i  les 
entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
General Tributària, que siguin propietàries dels ramats  



 
2.-Tindran la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari 
de les finques i instal.lacions on pernocten els ramats que podrà repercutir, si de 
cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris de les vies rurals que els tenen 
arrendades les seves instal.lacions.. 
 
La inclusió inicial al Cens es farà d'ofici. 
 
3.-L'Ajuntament formarà i aprovarà anualment el corresponent Padró de 
contribuents on s'assenyalarà les respectives bases i quotes, document que, 
restarà a informació pública durant el termini de 15 dies i un cop resoltes les 
reclamacions que es puguin produir, és procedirà al seu cobrament durant el 
període voluntari que es fixi. 
 
Article 4t.- Exempcions 
 
No es considera exempció a I'exacció de la present Taxa. 
 
Article 5è- Base imposable 
 
Constitueix la base imposable el nombre de caps de bestiar oví o cabrí que transiti 
pels camins rurals ja sigui per arribar al lloc de pastoreig, de pernocta o de simple 
pas cap a d'altres municipis. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les bases imposables esmentades 
en l'article anterior, les següents tarifes: 
 
- Per cada cap de bestiar, a l' any ……....................... 0,75.-€  
 
Article 7è.- Bonificacions 
 
Quan es tracti de ramats que tenen un ús discontinu dels camins o bé el període 
de permanència en el municipi sigui inferior a sis mesos, l'Ajuntament podrà 
concedir bonificació fins al 50%, que prèviament el contribuent interessat haurà de 
sol.licitar. 
 
Article 8è.- Acreditament 
 
1. La taxa  s'acredita i neix l'obligació de contribuir pel fet d'ésser propietari de 
ramats de bestiar oví o cabrí  i d'instal.lacions que alberguen tals cabanes, pel fet  
que, pel seu règim de criança, la semi-estabulació, utilitzen en els seus 
desplaçaments els camins rurals. 
 
Article 9è.- Declaració, liquidació i ingrés. 
 



1.-Els subjectes passius i els  substituts del contribuent formularan les 
declaracions d'alta i baixa al cens de subjectes passius de la Taxa, en el termini 
inclòs entre la data en que es produeixi la variació en la titularitat de la finca o de  
l'explotació i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions 
sorgiran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui una vegada 
finalitzat el termini de presentació de les susdites declaracions d'alta i baixa. 
 
2.- La taxa també podrà liquidar-se  mitjançant autoliquidació que el propietari del 
ramat presentarà en les dependències municipals amb caràcter previ a l'ús dels 
camins. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
Es considera infracció tota actuació o negligència a conseqüència de la qual resulti 
perjudicat I' estat de conservació d’algun camí. 
 
Tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que 
a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat als articles 77 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
Les sancions a aplicar seran les següents: 
 
 Per a faltes lleus…….......................................................... 30,05.-€ 
 Per a faltes greus…… .................................. …………      120,20.-€ 
 Per a reincidents……….. .................................................. 150,25.-€ 
 
En tot cas, la defraudació per declaració incorrecta de les dades que constitueixen 
la base de gravamen, es sancionarà amb multa de 90,15.-€. 
 
Article 11è. Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19 d'octubre 
de 1999 i va començar a regir el dia 1 de gener del 2000. Aquesta ordenança 
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació expressa. En 
cas de posteriors modificacions parcials, els articles no modificats restaran vigents. 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquesta taxa, seran 
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
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