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                                       Ordenança Fiscal núm. 33 

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BÚSTIES DE RECOLL IDA DE 
CORRESPONDÈNCIA, DE TITULARITAT MUNICIPAL 

 
Article 1: Fonament i Naturalesa: 

A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat 

amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa 

per la utilització privativa de les bústies de recollida de correspondències, de titularitat municipal, 

mitjançant mòduls o casillers,  que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

Article 2: Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització d’una bústia de propietat municipal, amb 

càrrec exclusiu i privatiu, previ atorgament de la cessió d’ús corresponent i en els termes 

especificats en la normativa reguladora de l’esmentada cessió d’ús. 

Article 3: Subjectes passius 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es 

beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

Article 4: Responsables 

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  a la Llei 

General Tributària i a l’Ordenança General. 

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 exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari 

que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

Malgrat el disposat a l’apartat anterior s’estudiaran tarifes reduïdes aplicables quan els 

subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica, amb informe de Serveis Socials de 

l’Ajuntament, i tenint en compte la capacitat econòmica de la unitat familiar. 

 

Article 6.: Quota tributària  

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obtindrà de l’aplicació de les tarifes contingudes als 

apartats següents:  
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QUOTA TRIBUTÀRIA                                                                                            Euros 

Tarifa 1: Cessió d’ús d’una bústia  

Per cessió d’una bústia, per bústia                  70,00 € 

Tarifa 2: Manteniment  

Manteniment de la bústia, per bústia i any      8,00 €  

 

Article 7. Acreditament i Període impositiu  

En relació a la Tarifa 1, relativa a la cessió de l’ús, s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o 

l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb la data de la 

seva concessió . 

Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la Tarifa 1, en el 

moment de sol.licitud de la cessió d’ús d’una bústia. 

 

En relació a la Tarifa 2, l’acreditament tindrà lloc el dia 1 de gener de cada any, i per a les cessions 

atorgades durant l’exercici, la data següent a la data de concessió. El període impositiu 

comprendrà cada any natural, i per a cessions atorgades durant l’exercici, o revertides a 

l’Ajuntament dins de l’any natural, serà el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 

l’aprofitament especials, liquidant-se l’import proporcional. 

 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
La Tarifa 1 s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de sol.licitar la cessió d’ús 

corresponent, ingressant el seu import, i incloent aquesta en el Padró Fiscal corresponent a la 

Tarifa 2. 

La Tarifa 2, corresponent a una taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels mòduls 

corresponents, el pagament de la taxa s’efectuarà dins del primer trimestre natural de cada any. 

Amb la finalitat de facilitar el pagament, es podrà procedir a la domiciliació bancària de 

l’esmentat pagament. 

Article 9. Notificacions de les taxes 

La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de serveis 

singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb 

caràcter previ a la prestació del servei. 

 

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 

incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 
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En supòsits de taxa per manteniment, que té caràcter periòdic, es notificarà personalment al 

sol·licitant l’alta en el padró fiscal corresponent, en el moment de la resolució de la cessió d’ús de 

la mateixa. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició  

pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,  durant el termini d’un mes a comptar des 

de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 

Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

Article 10. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 

aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  

l’Ordenança General. 

Article 11. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 

la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 

actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir 

la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar 

el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de 

liquidació o recaptació.   

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 

Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 

titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 

seves facultats en la Diputació 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències que fa 

a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 

preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 

en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final  
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 31 de març de 2009, i resta elevada a definitiva, regirà des del dia següent al de la 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm 125 de data de 26 de maig de 2009) i 

es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

          Vist i plau , l’Alcaldessa                                                               La secretària 


