
Ajuntament d'Alacant 1

ORDENANÇA  FISCAL  DE  CONTRIBUCIONS  ESPECIALS  PER
L'AMPLIACIÓ O MILLORA DEL SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS L'ANY
2021

PUBLICACIÓ: BOP: núm. 99, de 27 de maig de 2021

CAPÍTOL I.-

FONAMENT I FET IMPOSABLE.

Article 1r.-

De conformitat amb el que es disposa en l'article 15 del RDL 2/2004, de 5 de

març,  pel  qual s'aprova el  Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,

l'Ajuntament  d'Alacant  acorda  imposar  i  aprovar  l'Ordenança  fiscal  de  contribucions

especials per la millora o ampliació del Servei d'Extinció d'Incendis en l'exercici de 2021.

Article 2n.-

1.  El  fet  imposable  de  les  presents  contribucions  especials  està  constituït  per

l'obtenció, pels subjectes passius, d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns a

conseqüència de l'ampliació o la millora del Servei d'Extinció d'Incendis.

2. Les contribucions especials es fundaran en la millora o ampliació del Servei

d'Extinció d'Incendis i la seua exacció serà independent del fet que pels subjectes passius

siguen utilitzades efectivament.

Article 3r.-

Les  contribucions  especials  municipals  són  tributs  de  caràcter  finalista  i  el

producte de la seua recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de la

millora o ampliació del Servei d'Extinció d'Incendis.
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Article 4t.-

L'Ajuntament acorda la imposició i l’ordenació d'aquestes contribucions especials

en donar-se les circumstàncies conformadores del fet imposable establides en l'article 2n

de la present ordenança i, en concret, el supòsit del seu article 4t.f:

f) Per l'establiment i ampliació del Servei d'Extinció d'Incendis.

CAPÍTOL II.-

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.

Article 5é.-

1. No es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que estiguen establits per

disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2. Els qui, en els casos a què es refereix l'apartat anterior es consideraren amb dret

a un benefici  fiscal,  el  faran  constar  així  davant  l'Ajuntament  d'Alacant,  amb esment

exprés del precepte en què consideren emparat el seu dret.

3. Quan es reconeguen beneficis fiscals en les contribucions especials municipals,

les quotes que hagueren pogut correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l'import de

les bonificacions no podran ser objecte de distribució entre els altres subjectes passius.

CAPÍTOL III.-

SUBJECTES PASSIUS.

Article 6é.-

Tindran la consideració de subjectes  passius d'aquestes  contribucions especials

municipals les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article

35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades

per l'ampliació o millora del servei local que origina l'obligació de contribuir.

Es  consideren  especialment  beneficiades  en  les  contribucions  especials  per

l'establiment o ampliació del Serveis d'Extinció d'Incendis, les companyies d'assegurances
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que desenvolupen la seua activitat en el ram, al terme municipal d'Alacant, de conformitat

amb el que es disposa en l'article 30.1.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual es va

aprovar el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Article 7é.-

1. L'Ajuntament d'Alacant té subscrit Conveni amb la Gestora de Concerts per a la

Contribució als Serveis d'Extinció d'Incendis (d'ara en avant GESTORA), la qual actua en

representació de les entitats asseguradores amb seu social o establiment a Espanya.

 La GESTORA, en la representació que ostenta respecte a les entitats  asseguradores,

subjectes passius d'aquesta contribució, s'obliga a abonar la quantitat que resulte de la

imposició i l’ordenació de la contribució especial.

CAPÍTOL IV.-

BASE IMPOSABLE.

Article 8é.-

La base imposable total  d'aquestes contribucions especials,  que ascendeix a la

quantitat  d'1.252.282,03   euros,  es  destinarà  íntegrament  al  finançament  d'aquestes

inversions, tal com consta en el Pla de Finançament de les Inversions del Pressupost

Municipal de 2021, finançant-se la resta mitjançant ingressos corrents, tal com consta

també en el Pla d'Inversions del Pressupost de 2021. Per tant, la base imposable d'aquestes

contribucions especials (1.252.282,03 euros) suposa el 90% del cost total que el municipi

suporta per la realització de les inversions detallades.

En el pressupost municipal de despeses de l'any 2021 consten les corresponents

partides,  per a adaptar-lo a les inversions del  Servei  d'Extinció d'Incendis,  segons les

necessitats exposades en l'informe del cap del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i

salvament i que són les següents:
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- Adquisició vehicles d'extinció … : 950.000,00 euros

- Vestuari especialitzat SPEIS ……….. : 35.000,00 euros

- Parcs de bombers …............................ : 106.424,48 euros

- Maquinària, utillatge i instal·lacions SPEIS.. : 200.000,00 euros

- Mobiliari especialitzat...............................: 100.000,00 euros

Total………….……… …............... 1.391.424,48 euros

CAPÍTOL V.-

QUOTA TRIBUTÀRIA.

Article 9é.-

1.- La base imposable de les contribucions especials per l'ampliació o millora del Servei

d'Extinció  d'Incendis  de  l'any  2021,  es  distribuirà  entre  les  entitats  o  societats  que

cobrisquen el  risc d'extinció d'incendis  per béns situats al  municipi  d'Alacant i,  en la

representació  que  ostenta  sobre  les  entitats  asseguradores,  serà  sufragada  per  la

GESTORA.

La base imposable es calcularà sobre la base de les primes recaptades, declarades

al Consorci de Compensació d'Assegurances per les entitats asseguradores adherides a la

Gestora, corresponents a l'exercici immediatament anterior a l'anualitat, que es referisquen

a béns situats en l'àmbit territorial de l'Ajuntament. Aplicant el 5% sobre el 100% de les

primes de les assegurances d'incendis i aquest mateix percentatge, sobre el 50% de les

primes de les assegurances multiriscos, del ram d'incendis. 

2.-  Sobre  la  base  de  l'anterior,  la  quota  tributària  total  d'1.252.282,03   euros  serà

identificada individualment a cada subjecte passiu a l'efecte de la seua liquidació. I la seua

recaptació es realitzarà a través  de la GESTORA, en virtut  del  conveni  subscrit  amb

aquesta, la qual recaptarà de les entitats asseguradores en la representació de les quals

actua la quantitat exigible a cadascuna.

CAPÍTOL VI.-  
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MERITACIÓ.

Article 10é.-

1.  Les  contribucions  especials  per  l'ampliació  o  millora  del  Servei  d'Extinció

d'Incendis es reportaran en el moment en què es produïsca l'adquisició de les inversions

previstes.

2.  Sense perjudici del que es disposa en l'apartat  anterior,  una vegada aprovat

l'acord concret d'imposició i ordenació, l'entitat local podrà exigir a compte el pagament

de les contribucions especials, amb les limitacions establides en l'article 33.2 del RDL

2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s'aprova el  Text  Refós  de la Llei  Reguladora de les

Hisendes Locals.

CAPÍTOL VII.-

IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ.

Article 11é.-

1. L'exacció d'aquestes contribucions especials s'efectuarà prèvia adopció d'acord

d'Imposició i Ordenació, la tramitació de la qual se subjectarà al que es disposa en l'article

34 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora

de les Hisendes Locals.

CAPÍTOL VIII.-

GESTIÓ, RECAPTACIÓ, I REVISIÓ D'ACTES TRIBUTARIS”

Article 12é.-

1.  La  gestió  i  recaptació  de  les  contribucions  especials  regulades  en  aquesta

ordenança es durà a terme pel Servei d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament d'Alacant.
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Article 13é.-

1.  Una  vegada  publicada  aquesta  ordenança  i  adoptat  l'acord  d'Imposició  i

Ordenació,  en aplicació  del  que  s'estableix  en  l'article  10é.2,  s'exigirà  el  pagament  a

compte de la quota tributària (1.252.282,03 euros).

Aquest  pagament  s'exigirà mitjançant  requeriment  de pagament  per  escrit  a la

GESTORA.

2. Després d'haver-se adoptat els acords indicats en el punt anterior, aquests seran

notificats a la GESTORA, en la representació que ostenta sobre les entitats asseguradores

subjectes passius del tribut.

3. Els interessats podran formular recurs de reposició  potestatiu de conformitat

amb l'art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, davant l'òrgan que

va  dictar  els  corresponents  actes,  que  podrà  versar  sobre  la  procedència  de  les

contribucions  especials,  o  el  percentatge  del  cost  que  hagen  de  satisfer  les  persones

especialment  beneficiades  o  les  quotes  assignades.  O  bé,  directament,  reclamació

economicoadministrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Municipal. 

Contra la  resolució,  si  escau,  del  citat  recurs  de reposició,  podrà interposar-se

reclamació  economicoadministrativa  davant  el  Tribunal  Econòmic  Administratiu

municipal de l'Ajuntament d'Alacant, conforme al que es disposa en l'article 137.3 de la

Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, la resolució del qual posarà fi a la via

administrativa  i  contra  ella  només  cabrà  la  interposició  del  recurs  contenciós

administratiu.

4. En aquelles qüestions relatives a gestió, recaptació, inspecció i revisió d'actes tributaris

no regulades expressament en aquesta ordenança, s'aplicarà la Llei General Tributària i

les altres normes de l'Estat que la desenvolupen, regulant els procediments corresponents.

CAPÍTOL IX.-  
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INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 14é.-

Quan es referisca a infraccions tributàries i la seua qualificació, així com a les

sancions que a aquestes corresponen, s'aplicaran els articles 178 a 212 de la Llei General

Tributària i el RD 2063/2004, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General del

Règim Sancionador Tributari, i, supletòriament, mentre l'Ajuntament d'Alacant no compte

amb norma pròpia que regule la seua inspecció, pel que s'estableix en el RD 939/1986, de

25 d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  General  d'Inspecció  dels  Tributs  i  normes

d'inferior rang que el desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se des del dia

de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

PUBLICACIÓ: BOP: núm. 99, de 27 de maig de 2021
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