30 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’INSTAL·LACIÓ DE BÚSTIES A CAMINS RURALS PER A LES PROPIETATS SITUADES EN
SÒL RÚSTIC EN EL TERME MUNICIPAL DE SELVA
Article 1r.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb el que es disposa en
els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei d’instal·lació de bústies a les propietats
situades en sòl rústic en el terme municipal de Selva.
Article 2n. Fet imposable
La prestació del servei per part de l’Ajuntament, consistent en instal·lar bústies en sòl rústic del
terme municipal de Selva, prèvia sol·licitud dels interessats de les propietats.
El servei no inclou el manteniment, la neteja, la vigilància i el control, excepte el servei general de
policia local a la zona, així com tampoc la reposició i els desperfectes que es produeixin a les
bústies, còpies de claus etc, els quals seran per compte dels usuaris individualment.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, els ciutadans que es beneficiïn del servei, els quals siguin titulars
o arrendataris de les propietats situades en sòl rústic.
Article 4t. Quota
La quota serà de 147,10 euros i es farà efectiva en un sol pagament en el moment de la sol·licitud
del servei.
La quota serà de 38,24 euros si només es sol·licita el canvi de bústia, sempre hi quan el sol·licitant
del canvi de bústia coincidesqui amb el sol·licitant de la primera sol·licitud de servei. Si fossen
sol·licitant diferents, el nou sol·licitant haurà de liquidar la quota del paràgraf anterior.
Article 5è. Normes de gestió
La taxa es considerarà meritada des del moment en que es sol·liciti el servei i es liquidarà per cada
sol·licitud realitzada.
En el cas en que hi hagi la necessitat de canviar la bústia, per mal estat o per danys que es puguin
subvenir, l’interessat haurà de sol·licitar el servei novament a la corporació i procedir al pagament
de la quota novament.
Les quotes se satisfaran pels subjectes passius a la caixa municipal de l'Ajuntament,
simultàniament a la presentació de la sol·licitud.
Cada bústia s’identificarà amb el nom del sol·licitant i un nombre, per la qual cosa, si hi ha un
canvi d’usuari de la bústia, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament prèviament al traspàs, perquè la
corporació pugui identificar la bústia amb el seu usuari de cada moment.
Article 6è. Règim d’infraccions i sancions

Es considerarà infracció lleu, l’acte pel qual els ciutadans instal·lin, sense la prèvia sol·licitud i
autorització de l’Ajuntament, altres bústies a domini públic rústic.
La sanció aplicable a la infracció esmentada consistirà en el cost que suposi a la corporació la
retirada de les bústies sense la prèvia sol·licitud i autorització.
Article 7è. Vigència
La present ordenança tindrà efecte a partir del dia següent a la seva publicació al BOIB i al tauler
d’anuncis de la corporació i seguirà vigent en els exercicis successius, en tant no s'acordi la seva
modificació o derogació.

