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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI
PÚBLIC EN ELS HORTS URBANS DE
L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
NORMES REGULADORES
ARTICLE 1.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 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
de conformitat amb l'article 57, en relació amb l'article 20, tots dos del R.D.L. 2/2004 de
5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals,
l'Ajuntament de Calvià estableix la taxa per aprofitament especial de domini públic en
els horts urbans de l'Ajuntament de Calvià.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'obtenció de la llicència municipal
que autoritza per a l'ocupació de parcel·les en els horts urbans de l'Ajuntament de
Calvià, de conformitat amb al previngut en el Reglament de règim intern i funcionament
dels horts urbans de l'Ajuntament de Calvià, aprovat per l'Ajuntament.
OBLIGATS AL PAGAMENT
ARTICLE 3.
1.- Són subjectes passius obligats al pagament de la taxa per l'aprofitament especial
recollit a la present ordenança, a títol de contribuents, les persones titulars de la
llicència demanial, atorgada per l'Ajuntament de Calvià, per a l'assignació d'una
parcel·la en els horts urbans de titularitat municipal, així com els seus drethavents,
siguin persones físiques, jurídiques o entitats previstes en l'article 35.4 de la llei 58/2003
de 17 de desembre, General Tributària. En defecte d'això seran subjectes passius el/la
cònjuge del difunt/a o de la persona difunta o el familiar més directe fins al quart grau
de consanguinitat o, si escau, d'afinitat. A falta dels anteriors qualssevol de les persones
hereves o legatàries de la persona difunta.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques al fet que es refereix l'article 42 de la llei General
Tributària.
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3.- Seran persones responsables subsidiàries les administradores de les societats i les
persones que exerceixin de síndiques, interventores o liquidadores de fallides, concursos
societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la
Llei General Tributària.
EXEMPCIONS SUBJECTIVES
ARTICLE 4.
Estaran exemptes del pagament de la taxa regulada en la present Ordenança les
entitats sense ànim de lucre amb les quals l'Ajuntament hagi convingut l'aprofitament
especial d'una o diverses parcel·les a canvi de col·laborar en la gestió de l'hort urbà,
conforme al previst en l'article 2.2 del Reglament de règim intern i funcionament dels
horts urbans de l'Ajuntament de Calvià.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5.
1.- La persona titular de la llicència haurà d'abonar una quota anual de 60 euros per l'ús
privatiu de la parcel·la.
2.- L'adjudicatari de la llicència haurà d'aportar una fiança per import de 20 euros en
garantia de la correcta utilització del domini públic municipal.
3.- La persona adjudicatària abonarà a l'Ajuntament de Calvià la despesa per
subministrament d'aigua derivat de la seva activitat, calculat en proporció a la superfície
adjudicada, segons la fòrmula establerta en el Reglament de règim intern i funcionament
dels horts urbans de l'Ajuntament de Calvià.
NORMES GENERALS
ARTICLE 6.
Les disposicions d'aquesta Ordenanza es complementen i detallen en el
Reglament de règim intern i funcionament dels horts urbans de l'Ajuntament de Calvià.
MERITACIÓ
ARTICLE 7.
Amb caràcter general, es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir en els
següents termes:
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1.- Quota anual: la primera anualitat haurà d'abonar-se en el moment d'atorgament de la
llicència municipal que autoritza l'ús privatiu de l'hort, i en el dia primer dels períodes
anuals successius durant el temps de duració de la llicència o mentre els seu titular
conservi la condició d'adjudicatari.
2.- Fiança: haurà de depositar-se en el moment de atorgament de la llicència municipal
que autoritza l'ús privatiu de l'hort i serà retornada en el termini d'un mes des del
cessament de l'ús privatiu de la parcel.la, tret que aquest cessament hagi estat motivat
per una causa imputada al sol·licitant, de conformitat amb l'establert en el Reglament de
règim intern i funcionament dels horts urbans de l'Ajuntament de Calvià, o s'acordi per
l'òrgan competent la improcedència de la seva devolució per la incorrecta utilització del
domini públic, de conformitat amb l'establert en la present Ordenança fiscal i en el
Reglament mencionat.
DECLARACIÓ, AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS
ARTICLE 8.
1.- Els subjectes passius abonaran els serveis sol·licitats en règim d'autoliquidació.
2.- La persona interessada rebrà la llicència per a la autorització de l'ús de la parcel·la
prèvia presentació del justificant de haver autoliquidat l'import de la primera quota
anual i la fiança corresponent.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9.
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en els
articles 178 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor y serà aplicable l'endemà de la
seva publicació en el BOIB, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

3

