ORDENANÇA FISCAL NÚM. 47

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE BÚSTIES DE RECOLLIDA DE
CORRESPONDÈNCIA

CAPÍTOL I - FONAMENT I NATURALESA
Article 1r.
A l’empara del previst als articles 57 i 24.4t del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL), aquest
Ajuntament estableix la taxa per a la utilització de les bústies de recollida de
correspondència, de titularitat municipal.

CAPÍTOL II - FET IMPOSABLE
Article 2n.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització prèvia cessió pregada a
l’Ajuntament, d’una o més bústies de propietat municipal, amb càrrec exclusiu i
privatiu, en els termes especificats en la present ordenança, i en el contracte de
cessió de la bústia, a subscriure entre el beneficiari i l’Ajuntament.

CAPÍTOL III - SUBJECTES PASSIUS
Article 3r.
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General
Tributària que sol·licitin i o resultin beneficiades o afectades del gaudiment d’una
bústia municipal per la recollida i recepció de correspondència. Seran subjectes
passius per tot el període impositiu de la taxa, que és anual, o una fracció .

CAPÍTOL IV - RESPONSABLES
Article 4rt.
1.-

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la,
d’acord amb el que preveu la Llei General Tributària, els quals respondran
solidàriament en proporció a les seves respectives participacions en l’obligació
tributària.
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2.-

Atesa la naturalesa de la prestació, els titulars de la bústia, tot i la seva
temporalitat, esdevenen els seus dipositaris, i, com a tals, responen de la seva
conservació material, d’acord amb les prescripcions del contracte de cessió.
El contracte a què es fa referència a la present ordenança és el que regeixi la
cessió de la bústia a favor del subjecte passiu.

3.-

L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de la bústia, prèvia conformitat
del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per
taxes dimanants de la seva tinença.

4.-

En cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant
restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició
de l’explotació econòmica.

5.-

El titular que vulgui cessar en la tinença de la bústia ho haurà de comunicar
per escrit a l’Ajuntament, acompanyant el mateix la clau de la bústia, i
sol·licitant-ne la inspecció.

CAPÍTOL V - BENEFICIS FISCALS
Article 5è
1.-

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta
taxa.

2.-

Malgrat el disposat a l’apartat anterior s’estudiaran tarifes reduïdes aplicables
quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

CAPÍTOL VI - QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6è
La quantia de la taxa es fixa en 55 € per cessió a perpetuïtat a l’usuari i als seus
familiars directes (1r grau). Aquesta quantitat no serà recuperable.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança, aprovada inicialment pel Ple de data 1 de desembre de 2005
ha quedat definitivament aprovada en data 26 de gener de 2006, i regirà i es
mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
PUBLICACIÓ ÍNTEGRA: BOP de Girona núm. 26 del 07.02.06.
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Modificacions respecte a referències de legislació (actualització normativa)
Aprovació: Ple del 14 de maig de 2012
Publicació: BOP de Girona núm. 130 del 5 de juliol de 2012
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