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I. INTRODUCCIÓ 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, preveu que les entitats locals puguin establir taxes: 

- 
dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al 
subjecte passiu [...](art.20.1.B). S
o afecta al subjecte passiu, quan hagi estat motivat directament o indirecta per aquest en 

activitats 
(art.20.2). 

- [...] quan es produeixen qualsevol de les circumstàncies següents: a) que no siguin de 
sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquest efecte no es considerarà 
voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: // Quan vingui imposada per 
disposicions legals o reglamentàries // Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin 
imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant; b) Que no es prestin o realitzin 
pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic conforme 
a la normativa vigent (art.20.1.B). 

que en tot cas és de caire exemplificatiu i no un numerus 
clausus- 

 [...] a) Documents 
que expedeixin o dels quals entenguin les Administracions o autoritats locals, a instància de part. 

 

 
II. CARACTERISTIQUES DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SUBJECTA A TAXA 

 

2.1. Definició de la prestació o fet imposable 

ues, 

vehicles o denoti que existeix una efectiva incorpora
estimulants o altres substàncies anàlogues.   

2.2. Òrgan que presta el servei o activitat 

Prevenció.   

2.3. Descripció del servei o activitat 

El RDL 2/2004 (Llei Reguladora de les Hisendes Locals), la Llei 1/2006, de règim especial del 

de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn  
de manera particular al subjecte passiu. 

 






















