BOIB
- Quota proporcional:
ús domèstic, industrial, comercials, reguiu i hoteler:
1r.bloc: consums fins a 50 m3/trim 0.25 euros/m3.
2n.bloc: per cada m3 que superi els 50 m3/trim i fins els 100 m3/trim
euros/m3.
3r.bloc: per cada m3 que superi els 100 m3/trim i fins els 150 m3/trim
euros/m3.
4r.bloc: per cada m3 que superi els 150 m3/trim i fins els 200 m3/trim
euros/m3.
5r.bloc: per cada m3 que superi els 200 m3/trim
2.00 euros/m3.
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Article 5è. Obligació al pagament.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix
des del moment que s'inicia la prestació del servei. El pagament de les quotes es
farà trimestralment mitjançant rebut derivat de matrícula.
2. En quant als drets per nous enganxaments i de la quota de connexió, en
el moment de la presentació de la sol·licitud, es farà el pagament. Aquest es realitza per ingrés directe en 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.
3.El precintatge del comptador per falta de pagament o a petició voluntària comportarà al rehabilitar-se el pagament dels drets de desprecintatge que s'efectuarà en el moment de la presentació de la sol·licitud, per ingrés directe en la
dipositaria municipal o allà on establís l'Ajuntament.
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 dels sol·licitant manifestin una
situació no adequada a les normes o a l'ús que marquin en cada moment un
nivell mínim de subsistència.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor i s'aplicarà a partir de dia 1 de gener
de 2004, una vegada feta la publicació definitiva 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 disposa 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, 9 de desembre de 2003.
El Batle,
Sgt. Jaume Pou Reynes.
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Num. 22768
Havent-se publicat en el BOIB núm. 155 de dia 08.11.2003, anunci relatiu a l’aprovació provisional de la següent ordenança:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER A
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NSTAL.LACIONS MUNICIPALS PER
ACTIVITATS AMB ANIM LUCRATIU.
Article 1er. Concepte.
De conformitat amb el previst a l'article num. 117, en relació amb l'article
41.b), ambdós de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis
de Instal.lacions Municipals per Activitats amb ànim de lucratiu, especificades
a les tarifes contingudes a l'apartat 2 de l'article num 3º , que es regirà per la present ordenança.
Article 2on Obligats a pagar.
Estan obligats a pagar el preu públic d’aquesta ordenança els monitors o
professors que es beneficiïn de l’utilització de les instal·lacions propietat de
l’Ajuntament , dirigint activitats o impartint ensenyances amb caràcter lucratiu,
a que es refereix l’article anterior.
Article 3er Quantia.
1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada a
la tarifa continguda a l’apartat següent :
2.- La tarifa d'aquesta preu públic serà la següent:
Per utilització del local .............. 1 EURO/ per alumne/ hora setmanal/mes
Per utilització del local..............0,50 EUROS. Per cada ½ hora o fracció
afegida a l’hora setmanal/mes/ per alumne
Associacions sense ànim de lucre

L’obligació de contribuir neix per la participació en activitats amb ànim
lucratiu utilitzant instal·lacions de propietat municipal, així com l’utilització
dels diferents serveis existents a les mateixes.
Article 4t. Obligació de pagar.
1.- La obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de el moment de la sol·licitud dels servei per part del monitor o professor.
2.- El pagament del preu públic s’efectuarà a la Tresoreria Municipal,
com pas previ a la tramitació de la documentació administrativa.
Disposició Final.
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Bulletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, continuant en
vigor fins 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 disposa 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, 9 de desembre de 2003.
El Batle,
Sgt. Jaume Pou Reynes.
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Num. 22769
Havent-se publicat en el BOIB núm. 155 de dia 08.11.2003, anunci relatiu a l’aprovació provisional de la següent ordenança:
MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER RECOLLIDA i ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS i
TRASTOS VELLS.
Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i en exercici de la potestat reglamentaria atribuïda per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat
amb el que disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament modifica i estableix
la taxa per recollida i eliminació de residus sòlids urbans i trastos vells que es
regirà per la present 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.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del serveis de recepció obligatòria de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i de trastos vells
d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixin activitats
comercials, industrials, professionals, artístiques i de serveis.
2. A tal efecte es consideren residus sòlids urbans les deixalles procedents
de l'alimentació i de la neteja normal d'habitatges i locals, plàstics, vidres,
papers i cartrons, piles, llaunes.
3. Es consideren trastos vells aquells elements del parament de casa objecte de substitució tal com: electrodomèstics, mobles, roba i similars.
4. No tindran en cap cas la condició de residus sòlids urbans o de trastos
vells el següents:
a) branques, arbres, fulles de fasser o palmera, fulles caduques o residus
vegetals procedents de la neteja de jardins públics o particulars.
b) residus de tipus industrial, enderrocs, matèries i materials contaminants, corrosius o perillosos, o els que la recollida dels quals exigeixin d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.
Article 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix a l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin les vivendes i els locals situats a tot el terme municipal, ja sia a
títol de propietari o d'usufructuari d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tenen la condició de substituts del contribuent, els propietaris de les
vivendes o locals, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4t. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38 i 39 de
la Llei General Tributària.
2. Son responsables subsidiaris els administradors de les societats i els

