PLA DE RECUPERACIÓ SOCIAL,
ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL
Mesures d'ajudes fiscals
Recurs Taxes Fems 2020
DADES DEL SOL·LICITANT (SUBJECTE PASSIU)
*Nom I llinatges
*NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Telèfon

Adreça postal

Número

Municipi

Província

C. Postal

Pis

País

DADES DEL REPRESENTANT
*Nom I llinatges
*NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Telèfon

Adreça postal

Número

Municipi
Adjunt documentació

Província
SÍ

C. Postal

Pis

País

NO

EXPÒS
1.- Que conec les mesures d'ajuda fiscal contemplades en el Pla Municipal de Recuperació Social, Econòmica i
Mediambiental, i concretament la referida a la reducció DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEMS i de la TAXA DEL
SERVEI DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE R.S.U. en la part que procedeixi per prestació parcial del servei.
2.- Que som el titular i explotador de l'activitat dedicada a
amb nom comercial,
, al carrer
, núm.
, en
d'aquest terme municipal, i conseqüentment amb això som subjecte passiu/deutor de les liquidacions que per aquests
conceptes es detallen (Indicar núm. referència rebut):
3.- Que no estic conforme amb les liquidacions que per les dues taxes m'han estat girades per la qual cosa procedesc
a impugnar-les sobre la base dels fonaments que es contenen al dors d'aquest escrit.
SOL·LICIT
1.- Que es tengui per interposat dintre del termini i en la forma escaient recurs de reposició en impugnació de les
liquidacions que es detallen en l'expositiu segon.
2.- Que amb estimació d'aquest, es procedeixi a la devolució/rectificació de la liquidació de la part proporcional als
serveis no prestats, de la taxa pel servei de recollida de fems i de la taxa pel servei de tractament i eliminació de
residus sòlids urbans, que s'estima en un total del 50% de tots dos conceptes.
3.- Que es suspengui el procediment de recaptació en referència a la part impugnada, ja que, en haver-se constatat
una falta de prestació de servei per causes no imputables al subjecte passiu, i no comptar el rebut amb cap reducció,
malgrat la paralització total de l'activitat per un període de gairebé dos mesos, hi ha un error que pot ser definit com a
aritmètic, material o de fet.
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:
Declaració responsable de negoci afectat per la normativa reguladora de l'estat d'alarma i resta de normes de
control sanitari dictades per a frenar la pandèmia COVID 19.
Documentació acreditativa de reserves formalitzades en establiments hotelers, per al període comprès entre
el 14 de març i l'11 de maig de 2020.
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Documentació acreditativa del consum elèctric en els mesos de març a maig de 2019 i de març a maig de
2020 del negoci afectat.
Una altra documentació acreditativa de la voluntat d'inici d'activitat entre l'1 de gener de 2020 i l'11 de maig de
2020.
FONAMENTS DE LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ / RECTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
PRIMER.- En data 14 de març de 2020, es va dictar el RD 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma, i es va
prohibir temporalment l'activitat de tots els negocis no considerats serveis essencials, la qual cosa ha suposat el
tancament o impossibilitat d'obertura de l'activitat de la qual som titular, detallada en l'expositiu segon.
SEGON.- Que amb posterioritat es varen dictar diverses ordres ministerials per les quals es varen imposar diverses
mesures de caràcter sanitari, que varen alterar el normal funcionament de la majoria dels negocis, donaren com a
resultat la impossibilitat de disposar de la cabuda completa permesa.
TERCER.- Aquesta situació ha donat com a resultat que des del dia 14 de març, fins al dia 11 de maig, els negocis
considerats de caràcter no essencial, entre els quals em consider inclòs, no varen poder ser prestadors del servei de
recollida de fems ni del servei de tractament i eliminació de R.S.U., atesa la impossibilitat legal d'exercir l'activitat
econòmica, i que a partir del dia 11 de maig, malgrat que sí que es va poder accedir al servei de recollida de fems i
tractament i eliminació de residus, la seva generació només s'ha pogut dur a terme de manera parcial, ja que la
cabuda del meu negoci, que és el principal factor determinant en la producció de residus, s'ha vist limitat per la citada
normativa.
QUART.- L'article 26.3 del RDLeg 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals
determina que quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic (...), no es presti o desenvolupi,
procedirà la devolució de l'import corresponent.
CINQUÈ.- L'article 24.2 del mateix text legal determina que l'import de les taxes no podran superar el cost real o
previsible del servei que graven.
SISÈ.- L'article 224.3 de la Llei 58/2003 general tributària, determina que es podrà suspendre l'execució de l'acte
recorregut en reposició quan aquest pugui incórrer en error material, aritmètic o de fet.
SETÈ.- Que amb motiu de la situació abans exposada, no vaig poder obrir el meu negoci / el vaig haver de tancar,
durant l'anomenat període de confinament, que va del 14 de març a l'11 de maig, de manera que no es va poder
prestar ni el servei de recollida ni el d'eliminació durant aquest període, atesa la impossibilitat material de generació
de residus en estar legalment prohibit l'exercici de l'activitat.
VUITÈ.- Que des de l'11 de maig i en endavant, i amb motiu de les restriccions sanitàries imposades per la normativa
estatal i autonòmica, no he pogut accedir al servei d'eliminació de residus en els termes prevists per l'administració a
l'hora de fixar els imports de les esmentades taxes.
NOVÈ.- Que en dates recents s'ha anunciat una estimació de falta de prestació de serveis traslladable a les
esmentades taxes, de fins al 50% del total conjunt.
Informació bàsica sobre protecció de dades. Identificació del tractament: Registre. Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalitat: registre general d'entrada i sortida. Legitimació: desenvolupament
de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local. Destinataris: segons el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Drets: la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació
addicional. Informació addicional detallada sobre protecció de dades: http://www.calvia.com/protecciondatos.
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