
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ESTABLIMENT D’UNA TAXA PEL
MANTENIMENT DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4
i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al
proper ple la següent proposta d'acord

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 25 de la LRBRL recull les competències específiques dels municipis, assenyalant
que els mateixos, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves
competències, poden promoure tota classe d'activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns. El municipi, en tot cas,
exercirà competències pròpies en les següents matèries, establint entre altres la de:

· Prevenció i extinció d'incendis.

Doncs bé, al nostre ajuntament es ve exercint aquesta competència a través del Consell
Insular d’Eivissa fent una aportació econòmica anual al mateix de 60.000€ en xifres del
Pressupost municipal per l’exercici 2021.

Potser no és molt conegut, per estar en lletra petita, que les empreses que ofereixen
assegurances de la llar o de multirisc inclouen la prestació d'aquest servei d'extinció
d'incendis encara sense exercir-lo. És per això que la població de Santa Eulària pagaria
dues vegades pel mateix servei, una a través de l'ajuntament amb l'aportació que es fa al
Consell i una altra amb aquestes clàusules que ofereixen les asseguradores.

Davant aquest assumpte, el govern local de Rivas Vaciamadrid va aprovar, en 2013, una
ordenança per a fer que les asseguradores costegessin part de l'aportació al consorci
establint una taxa per la qual les companyies asseguradores hauran d'abonar a
l'Ajuntament el 7,5% del recaptat en les seves primes anuals dels seus veïns/as per
aquest concepte per a cobrir part de les despeses de la taxa que al seu torn pagava
Rivas al govern regional. Les companyies van retornar una vegada i una altra les
liquidacions, gairebé cap va pagar el demandat i van decidir recórrer pel
contenciós-administratiu en bloc. Així el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va
dictaminar a favor de l'ajuntament de Rivas Vaciamadrid, tornant a ser recorregudes
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aquestes sentències davant el Tribunal Suprem, el qual va pronunciar-se, de nou, a favor
de l'Ajuntament de Rivas Vaciamadrid.

I la sentencia del Suprem és clara: "L'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa pel
manteniment del servei de prevenció i extinció d'incendis i salvaments en
Rivas-Vaciamadrid (...) compleix el que es disposa en l'article 16 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals (...), ja que el subjecte passiu queda prou delimitat", diu la sentència.
També afegeix que és "conforme a dret" que les entitats o asseguradores "satisfacin una
quota tributària equivalent al 7,5% de les primes recaptades". "Resulta respectuós amb
els principis de capacitat econòmica, igualtat i equivalència en les taxes (...) un mètode de
quantificació en el qual el cost del servei públic ve representat per l'import satisfet per
l'Ajuntament a la Comunitat Autònoma prestadora del servei, en el qual es regula una
quota tributària, corresponent al contribuent", explica la sentència.

En definitiva, a l'alt tribunal estima que "pot exigir-se una taxa per un Ajuntament, en els
casos en els quals aquest servei és prestat de manera efectiva per l'Administració
autonòmica, el fet imposable de la qual s'entén produït amb independència que se
sol·liciti o no una prestació directa i específica del servei".

Altres municipis com Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz han seguit l’exemple de
Rivas-Vaciamadrid amb ordenances amb estructura similar però amb petites diferències
com una quota tributària més reduïda (equivalent al 5% de les primes recaptades) en el
cas d’Alcalá o més elevada, com és el cas de Torrejón (15% de les primes recaptades). A
Rivas, aquest 7’5% de les primes recaptades suposa uns 750.000 € anuals en un
municipi d’aproximadament uns 90.000 habitants.

L'establiment d'una taxa pel manteniment del servei de prevenció i extinció d'incendis
similar a la plantejada per l'Ajuntament de Rivas-Vaciamadrid en els diferents ajuntaments
de l'illa d'Eivissa podria ser una via de finançament del servei de bombers insular que
permeti posar fi a la precarietat del servei respecte de mitjans materials i humans.

També podria servir de base per a una definitiva solució jurídica que permeti equilibrar les
aportacions del Consell Insular i els diferents municipis de l'illa.

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si
escau, adopció de la següent
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PROPOSTA D'ACORD

1.- Estudiar l’elaboració d'una ordenança fiscal per a regular la taxa pel manteniment del
servei de prevenció i extinció d'incendis.

2.- Elevar el present acord al pròxim Consell d’Alcaldes pel seu estudi per part del
Consell Insular d’Eivissa i la resta d’Ajuntaments de l’illa.

A Santa Eulària des Riu, 18 de gener del 2022

Signatura:

Óscar Rodríguez Aller
Portaveu del Grup Municipal Unides Podem
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