2.16 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES BÚSTIES PLURIDOMICILIÀRIES DE
RECOLLIDA DE CORRESPONDÈNCIA A LA URBANITZACIÓ BARONIA DEL
MAR.
Article 1. Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que preveuen el s articles 15 a 19, i en ús de les facultats concedides
per l’article 57 en relació a l’article 20.4, del Reial Decret Legislatiu 2-2004, de 5 març,
pel qual s’aprova el Test Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament de Bellvei estableix la taxa per la utilització de les bústies
pluridomiciliàries de recollida de correspondència en terrenys de domini public, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
El fet imposable de la taxa el constitueix l’aprofitament especial del domini públic local
que es produeix per la utilització privativa, prèvia cessió demanada a l’ajuntament, de
les bústies pluridomiciliàries per al dipòsit i recollida de la correspondència particular,
situades en diferents terrenys de domini públic del terme municipal de Bellvei.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o
que resultin beneficiades o afectades del gaudiment d’una bústia municipal per la
recepció i recollida de correspondència.
Article 4. Responsables.
1.-Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’ordenança municipal.
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
Article 6. Quota Tributària.
CONCEPTE
Cessió de la bústia
Manteniment anual
Per cada pany (bombi) de reposició
Còpies de claus

IMPORT
EUROS
10,00 €
6,00 €
9,00 €
2,50 €
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Article 7. Acreditament
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei, a aquests efectes, s’entendrà
que aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud.
Article 8. Període impositiu.
Quan la utilització de la bústia s’estengui a més d’un exercici, la meritació de la taxa te
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural, o el període
previst a la tarifa i s’ha d’aplicar el que determinen els apartats següents:
1.- Quan s’iniciï la utilització en el primer semestre de l’any, en cas de tarifes anuals,
s’ha d’abonar en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota integra. Si
l’iniciï de la utilització té lloc en el segon semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la
meitat de la quota anyal.
2.- Si cessa la utilització durant el primer semestre de l'exercici, en cas de tarifes
anuals, prèvia sol·licitud, s’ha de retornar la meitat de la quota. Si el cessament té lloc
en el segon semestre, n s’ha de retornar cap quantitat.
3.- Quan la utilització no s’autoritzi o no sigui possible per causes no imputables al
subjecte passiu, s’ha de retornar l’import satisfet.
Article 9.Regim de declaració i d’ingrés.
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant l’expedició del corresponent
document, una vegada presentada la sol·licitud i efectuat l’ingrés de la taxa
corresponent a l’any en curs a les arques municipals. Aquest pagament es podrà fer
en efectiu o mitjançant transferència bancària.
2.- El pagament de la taxa per períodes successius, es podrà fer mitjançant
domiciliació bancària, prèvia sol·licitud de l’interessat. En aquest cas, s’ordenarà el
càrrec al compte bancari els últims deu dies del termini de pagament voluntari.
Article 10. Notificacions de les taxes.
En els supòsits de taxes per utilització continuades de caràcter periòdic, s’ha de
notificar personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa
corresponent als exercicis successius es notificara individualment.
Article 11. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributaries i de les sancions que en
relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que
disposa la Llei 58-2003 de 17 de desembre, General Tributaria i la normativa que la
desplega.
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Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 11 articles, fou aprovada per l’ajuntament de
Bellvei en sessió celebrada el dia 13 d’octubre del 2016 i publicada al BOPT 238 de 16
de desembre de 2016.
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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