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d’Esporles, es regiran per les condicions assenyalades en les pròpies autoritzacions.
8. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran cedir-se o
subarrendar-se a tercers. L’incompliment d’aquest precepte 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 realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, 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 en l’article 47.1 de la Llei 39/l988, de 28 de desembre, i
s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitament que ja estan autoritzades
i prorrogades, i corresponent a les ocupacions referides al comerç del Mercat del
capítol II de l’Ordenança reguladora de l’exercici del comerç ambulant al
municipi d’Esporles, es regiran per l’esmentada ordenança i per les condicions
assenyalades en les pròpies concessions.
DISPOSICIO 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.

la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap
pompa fúneb que sia costada per la família dels difunts.
b) Els enterraments de morts pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’Autoritat Judicial i que s’efectuïn en fosa
comú.
Article 6è. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer: Inhumacions
de Cadàvers de Despulles
a) En un mausoleu o panteó
36,06
36,06
b) En una sepultura o nínxol perpetus
36,06
36,06
c) En una sepultura a nínxol temporals
36,06
36,06
Les despulles de cadàvers inhumats en qualsevol classe de sepultura
podran passar al columbari, si així es demana, sense pagament de drets de cap
classe, sempre que la sepultura quedi completament lliure, s’efectuaran totes les
operacions per compte de l’Ajuntament i la tomba desocupada revertirà en favor
seu.
Epígraf segon: Exhumacions

a) En un mausoleu o panteó
b) En una sepultura o nínxol perpetus
c) En una sepultura a nínxol temporals
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a l’aprovació provisional de la següent ordenança:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
En us 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 del
Règim Local, i de conformitat amb allò disposat en els articles 15 a 19 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la «Taxa de Cementiri Municipal», que es regirà per la present
Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò previst a l’article 58 de
l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2on.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis de
Cementiri Municipal, tals com: assignació d’espais per a enterraments; permisos
de construcció de panteons o sepultures; ocupació dels mateixos; reducció,
incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i adorns;
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que,
de conformitat amb allò previst en el Reglament de Policia Sanitària mortuòria
siguin procedents o s’autoritzin a instància de part.
Article 3er.- Subjecte passiu.
Son subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de
l’autorització o de la prestació del servei i, en el seu cas, els titulars de
l’autorització concedida.
Article 4rt.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a les quals fan referència els articles 38.1
i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
generals en els supòsits i amb l’alcanç que assenyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.
Article 5è.- Exempcions subjectives.
Estaran exempts els serveis que es prestin amb ocasió de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que

de Cadàvers
36,06
36,06
36,06

de Despulles
36,06
36,06
36,06

Epígraf tercer: Conservació, neteja i lloguer de nínxols.
a) Cànon anual per atendre la conservació i esment del Cementeri:
a) Per cada sepultura
b) Per cada nínxol doble
c) Per cada nínxol simple
d) Llogament de nínxols

Esporles, 11 de novembre de 2001.
El Batle. Sgt. Jaume Pou Reynes.
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20,83 euros/any
6,94 euros/any
3,47 euros/any
13,88 euros/any

Epígraf quart: Col.locació de làpides, reixes i adorns.
a) Drets per llicències d’instal.lació d’elements decoratius

3,47 euros

Epígraf cinquè: Neteja i trasllat de despulles.
a) Drets de permisos d’obertura de sepultures per a la neteja i trasllat de
despulles, per unitat d’enterrament 39,07 euros
Article 7è.- Deveng.
Es devenga la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la
prestació dels serveis subjectes a gravamen, entenint-se, a aquests efectes, que
dita iniciació es produeix amb la sol.licitud d’aquells.
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés.
1.- Els subjectes passius sol.licitaran la prestació dels serveis dels quals es
tracti.
La sol.licitud de permis per a construcció de mausoleus i panteons anirà
acompanyada del corresponent projecte i memòria, autoritzats per facultatiu
competent.
2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà
notificada, un cop hagi estat prestat dit servei, per al seu ingrés directe a les
Arques Municipals en la forma i terminis assenyalats en el Reglament General
de Recaptació.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les
sancions que a les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà a allò disposat en
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir de 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.
— o —Núm. 22819
Havent-se publicat en el BOIB num. 122 de dia 11.10.2001, anunci relatiu

BOIB

Núm. 143

a l’aprovació provisional de la següent ordenança :
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE
CLAVEGUERAM
Article 1r. Fonament i naturalesa.
Amb ús de les facultats atorgades 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 del
Règim Local, i de conformitat amb allò disposat als articles 15 a 19 de la Llei 39/
1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix que la «Taxa de clavegueram» es regirà per la present Ordenança fiscal,
normes de les quals s’atenen a allò previst a l’article 58 de la anomenada Llei 39/
1988.
Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa que té per objecte verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la connexió a la xarxa de
clavegueram municipal.
b) La prestació dels serveis d’evacuació de femtes, aigües pluvials negres
i residuals a través de la xarxa de clavegueram municipal.
c) El manteniment de la xarxa de clavegueram municipal.
2. No estan subjectes a la taxa de les finques derruïdes, declarades ruïnoses
o que tenguin la condició de solar o terreny.
Article 3er. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius els contribuents, les persones físiques o jurídiques
i les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que
siguin:
a) Quant es tracti de la concessió de Llicència de presa a la xarxa, el
propietari, l’usufructuari o titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els
ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries de dits
serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes
o arrendataris, inclosos en precari.
2. En tot cas, tendrà la consideració de subjecte substitut de l´ocupant o
usuari dels habitatges o locals el propietari d’aquests immobles, els quals podran
repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del
servei.
Article 4rt. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1
i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de ruptura, concursos, societats i entitats en
general, en els suposats i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General
Tributària.
Article 5è. Quota tributària.
1.La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització
de connexió a la xarxa de clavegueram s’exigeix per una sola vegada i consisteix
en la quantitat fixa de 47,33 euros, per cada habitatge i 180,30 euros per cada
establiment hoteler.
2. La quota tributària a exigir per a la prestació dels serveis de clavegueram
es determina en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics,
utilitzada a la finca.
A aquest efecte, s’aplica la següent tarifa:
* Quota fixa servei clavegueram...: 2,70 euros/abonat/trim.
* Quota variable clavegueram:
- 1r.Bloc: consums fins a 36 m3/trim...: 0,06 euros/m3.
- 2n.Bloc: per cada m3 que superi els 36 m3/trim..: 0,17 euros/m3.
3. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al
mínim facturable de subministrament. La quota resultant de la consideració
d’aquest consum té el caràcter de mínima exigible.
Article 6è. Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l´exacció de la present
Taxa.
Article 7è. Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix
des del moment que s’iniciï la activitat municipal que constitueix el seu fet
imposable, entenent-la iniciada la mateixa:
a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la Llicència de
presa, si el subjecte passiu la formula expressament.
b) Des que es tengui lloc l’efectiva presa de la xarxa de clavegueram
municipal. L’obligació de pagament per aquesta modalitat de la Taxa es produirà
amb independència d’haver obtingut o no la Llicència de presa i sense perjudici
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de la iniciació de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a la seva
autorització.
2. Els serveis d’evacuació de femtes, aigües pluvials, negres i residuals i de
la seva depuració tenen caràcter obligatori per a totes les finques del Municipi que
tenguin la façana a carrers, places o vies públiques en les quals hi hagi
clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent
metres, i s’obligarà de pagament la Taxa encara quan els interessats no procedeixin
a efectuar l’envestida a la xarxa.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions
d’alta i baixa en el cens de subjectes passius de la Taxa, en el termini que hi ha
entre la data en la qual es produeixi la variació en la titularitat de la finca i el darrer
dia del mes natural següent. Aquestes darreres declaracions sorgiran efecte a
partir de la primera liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini de
presentació de les anomenades declaracions d’alta i baixa.
La inclusió inicial en el Cens es farà d’ofici una vegada concedida la
llicència de presa a la xarxa.
2. Les quotes exigibles per aquesta Taxa se liquidaran i recaptaran pels
mateixos períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament
i consum d’aigua.
3. En el suposat de la llicència de presa, el contribuent formularà l’oportuna
sol·licitud i els serveis tributaris d’aquest Ajuntament, una vegada concedida
aquella, practicaran la liquidació que procedeixi, que serà notificada per ingrés
directe en la forma i terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir de 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 REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA
PUBLICA PER A L’APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE
VEHICLES, CÀRREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE
Article 1r. Fonament i naturalesa.
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 el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/
1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per entrades de vehicles a través de les voravies i reserva de via
pública per a l’aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, 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 la utilització o l’aprofitament
especial del domini públic local amb entrades de vehicles a través de les voravies
i reserva de via pública per a l’aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o les quals se’n
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es varen procedir sense l’autorització
corresponent.
Article 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’acord amb l’article 23 de la Llei 39/88, en
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats
a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, les que gaudeixin,
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

