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2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.
Article 5è. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa
segons la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats.
2. Les tarifes de la taxa són les següents:
- Mercaderies
- Materials construcció
- Enderrocs
- Barreres
- Puntals
- Egues.
- Bastiments
- Contenidors
- Altres instal·lacions

m2
m2
m2
ml
unitat
unitat
m2
m2
m2

0.45 euros/dia
0.45 euros/dia
0.45 euros/dia
0.22 euros/dia
0.16 euros/dia
0.16 euros/dia
0.45 euros/dia
0.45 euros/dia
0.45 euros/dia

Article 6è. Normes de gestió.
1. D’acord amb el que es preveu a l’article 46 de la Llei 39/1998, de 28 de
Desembre, quan per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es
produeixen desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, els
titulars de les llicències o els obligats al pagament han de procedir al reintegrament
total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquest desperfectes o reparar
els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels
aprofitaments realitzats.
2. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i tenen caràcter irreduïble pel període natural
de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
3. Les persones o entitats interessades, han de sol·licitar-ne prèviament la
llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article següent
i formular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament, els elements
que s’instal·laran i el temps de durada de l’ocupació. A més, hi han d’adjuntar un
pla detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins el
municipi.
4. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran
si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, aquestes es
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries
que s’escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin
arreglat les diferències i, si s’escau, quan hagin realitzat els ingressos
complementaris corresponents.
5. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran
sol·licitar a aquest municipi la devolució de l’impost ingressat.
6. No es podrà fer ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el
dipòsit previ al qual es refereix aquest article 7.2.a) següent i fins que els
interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L’incompliment d’aquest
precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense perjudici del
pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que s’escaiguin.
7. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran cedir-se o
subarrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquest provocarà l’anul·lació de la
llicència sense perjudici de les quanties que els interessats hagin d’abonar.
Article 7è. Obligació al pagament.
1. L’Obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix
en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
2. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe a la dipositaria
municipal o allà on establís l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la
llicència corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d’acord amb el
que es disposa a l’article 47.1 de la Llei 39/l988, de 28 de desembre, i s’elevarà
a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor i s’aplicarà a partir del dia 1
de Gener de 2002, una vegada feta la publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies
de duració a comptar des de l’esmentat anunci, sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggerencia, s’entenen de conformitat amb el que disposat l’art.
17.3 de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents
de conformitat amb allò establert a l’art. 17.4 de l’esmentat texte legal.
Esporles, 11 de novembre de 2001.
El Batle. Sgt. Jaume Pou Reynes.
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Havent-se publicat en el BOIB num. 122 de dia 11.10.2001, anunci relatiu
a l’aprovació provisional de la següent ordenança:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINA, INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb allò establert als 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 15 a 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, modificada per la Llei 25/98, de 13 de juliol. Aquest Ajuntament
estableix la Taxa PEL SERVEI DE PISCINA,INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES,
que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del Servei
de piscina, instal·lacions anàlogues.
Article 3r.- Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius d’acord amb l’art. 23 de la Llei 39/1988, en
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats
a les quals es refereix l’art. 33 de la LLei General Tributària, les que gaudeixin,
utilitzin i aprofitin especialment el servei de piscines i instal·lacions anàlogues.
Article 4t Quantia.
1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada a
la tarifa continguda a l’arpartat següent, per cada un dels distints serveis o
activitats.
2.- La tarifa d’aquesta preu públic serà la següent:
Piscina Municipal
Infants de 4 a 14 anys:
Entrades a 0,60 euros/dia
Abonaments de 10 entrades a 4,50 euros
Majors de 14 anys .:
Entrades a 0,90 euros/dia
Abonaments de 10 entrades a 7,50 euros
Article 5. Obligació de pagar.
1. Estan obligats al pagament de la taxa que regulada per aquesta Ordenança
les persones que es beneficiïn dels serveis als quals fa referència aquesta
ordenança.
2. L’obligació de pagar la taxa regulada en aquesta ordenança neix des de
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificades a l’article
quart.
3.- El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment d’entrar al recinte
del qual es tracti.
Article 6è.- Criteris genèrics per a la determinació de la capacitat econòmica
dels subjectes obligats a satisfer la taxa.
A instància de part i en tot cas previ informe tècnic favorable dels serveis
socials municipals, el Batle pot atorgar l’exempció de tot o part del pagament,
quan les circumstàncies socio-econòmiques del sol×licitant manifestin una
situació no adequada a les normes o a l’ús que marquin en cada moment un nivell
mínim de subsistència.
DISPOSICIO FINAL.- La present ordenança entrarà en vigor i s’aplicarà
apartir de dia 1 de Gener de 2002, una vegada feta la públicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears i esterà en vigor fins a la
seva modificació o derogació expressa.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies
de duració a comptar des de l’esmentat anunci, sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggerencia, s’entenen de conformitat amb el que disposat l’art.
17.3 de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents
de conformitat amb allò establert a l’art. 17.4 de l’esmentat texte legal.
Esporles, 11 de novembre de 2001.
El Batle. Sgt. Jaume Pou Reynes.
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