
ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 28 REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILITZACIÓ DE LES BÚSTIES DE CORREUS. 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
l’Ajuntament estableix la taxa per la utilització de les bústies de correus, que es regirà 
per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
El Fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada, a 
petició de part interessada, amb motiu de la utilització de bústia, canvi de pany (bombi), 
còpies de claus de les bústies de correu col·locades al local del Carrer Bellavista, 16-A, 
efectuades pels serveis municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius. 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en el interès de 
les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
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 general. 
 
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència del interessat, es dicti 
acte administratiu, en el 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. 
 
1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 
naturalesa de les activitats portades a terme d’acord amb les tarifes següents: 
- Lloguer de bústia per unitat i mes ........................................................... 5,00€. 
- Per cada pany (bombi) de reposició ........................................................ 8,50€. 
- Còpies de claus ........................................................................................ 2,50€. 
- Repercussió per pany i clau de la porta del local..................................... 4,00€. 
- Els usuaris dipositaran un concepte de fiança el import equivalent al cost de la bústia 
que es tornarà quan deixin de gaudir del seu ús.  
 
 



Article 7.  Acreditament. 
 
1.- La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, 
que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
2.- En els casos a que fa referència el número 2 de l’article 2, l’acreditament es produeix 
quan s’esdevinguin les circumstàncies que originin l’actuació municipal d’ofici o quan 
aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia del interessat però  que redundi en benefici seu. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés. 
 
1.- la taxa s’exigirà en règim de liquidació mitjançant l’expedició del corresponent 
document. 
2.- L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.  
 
Article 9. Infraccions o sancions. 
 
Pel que respecta a es 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. 
 
Disposició addicional.  
 
Modificació dels preceptes de 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 de data 4 d’abril de 2013 entrarà en vigor el dia següent al de publicació 
definitiva en el BOIB fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 

Fornalutx, a 9 de juny de 2013. 
  El Batle,      El Secretari,  
 
 
 
 
 

Sgt. Joan Albertí Sastre.   Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 
 


