
C) L’atenció a nadons o fills menors, a petició de l’interessat.
D) La malaltia perllongada justificada.
E) La realització d’estudis fora del municipi.
F) L’ocupació en una feina que impliqui llargs i freqüents desplaçaments.

La reincorporació haurà de sol·licitar-se explícitament.

ARTICLE 48.
La relació voluntària amb l’AVPC podrà ésser rescindida per les següents

causes previstes a l’article 33 del Decret 44/2003.
A) Per petició expressa i per escrit de l’interessat.
B) Per pèrdua de les aptituds físiques o psíquiques.
C) Per la pèrdua de la condició de resident a la Illa on s’hagi constituït l’a-

grupació, en aquest cas, de resident a Escorca.
D) Per expulsió com a conseqüència d’un procediment sancionador. Els

motius de baixa per expulsió seran:
- No respectar l’estructura jeràrquica de l’Agrupació.
- Mal ús del material.
- Falta de companyerisme amb els altres Voluntaris.

ARTICLE 49.
En tots els casos en què es produeixen la rescissió de la relació del volun-

tari amb l’Agrupació, aquesta tornarà, de forma immediata, els equips i les acre-
ditacions que estiguin en el seu poder.

ARTICLE 50.
En tot cas, s’expedirà, a petició de l’interessat, certificació en què constin

els serveis prestats a l’Agrupació, així com la causa per la qual es va acordar la
baixa, remeten-se una còpia al Registre d’Agrupacions de Voluntaris de la
Direcció General d’Emergències i del Servei de Protecció Civil de la CAIB.

DISPOSICIONS FINALS
1. Perquè entri en vigor el present Reglament haurà de ser aprovat pel
Ple Municipal, havent estat supervisat prèviament per la Direcció General

d’Emergències i del Servei de Protecció Civil de la CAIB.
2. La Direcció General d’Emergències i del Servei de Protecció Civil de
la CAIB, en el desenvolupament de les seves competències sobre el

voluntariat de Protecció Civil, col·laborarà amb els Ajuntaments de les següents
maneres:

- Normalització i homologació d’equips.
- Elaboració de normes i directrius.
- Constitució d’un Registre d’Agrupacions Locals de Voluntaris.
- Règim disciplinari superior.

3. Successivament s’aniran adjuntat Annexes al present Reglament, els
quals podran sofrir modificacions, una vegada aprovat el present Reglament,
sense que sigui necessària la revisió íntegra del mateix, ni la seva nova aprova-
ció pel Ple Municipal, no essent així quan es proposi l’alteració de l’articulat.

4. Els diferents Annexes seran aprovats per la Batlia, i inclouran les direc-
trius necessàries per al desenvolupament i aplicació del present Reglament (uni-
formitat, instruccions de funcionament, designació de responsables, …)

Escorca, 18 de gener de 2008
El Batle.- Signat.- Antonio Gómez Pérez

— o —

Num. 1233
Havent-se publicat al BOIB nº 183 de data 8/12/2007, l’acord d’aprova-

ció de les ordenances de les taxes de clavegueram, aigua potable i recollida de
fems i residus urbans, y una vegada finalitzat el termini d’exposició pública
sense que s’hagi produït cap tipus de reclamació, s’entén l’acord com a defini-
tiu i es procedeix a publicar el text íntegre de les esmentades ordenances:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMI-
NISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Capítol 1er.- Disposicions generals.

Article 1r. Concepte.

De conformitat amb el que disposa l’article 20.4, apartat t), de la Llei 39/
1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en la redacció
donada per l’article 66 de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del
Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament seguirà aplicant la taxa pel
subministrament d’aigua potable a domicili, que es regirà per la present orde-
nança.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la present taxa el subministrament a domi-

cili d’aigua potable, mitjançant l’infraestructura de canonades subterrànies ins-
tal·lades a l’efecte, així com la instal·lació d’aparells comptadors a l’objecte de
determinar la quantia de la taxa.

Article 3r. Subjectes passius. Obligació del pagament.

Seran contribuents i estaran obligats al pagament de la taxa regulada per
aquesta ordenança, els beneficiats dels serveis o activitats municipals a què es
refereix l’article anterior. Tendran la condició de substituts del contribuent les
següents persones físiques o jurídiques, els quals podran repercutir, si escau, les
quotes sobre els respectius beneficiaris:

a) Els propietaris dels immobles a proveir
b) Els titulars d’un dret reial d’usdefruit
c) Els titulars d’un dret reial de superfície
d) Els titulars d’una concessió administrativa

Article 4t. Quantia.

1. La quantia de la taxa regulada per aquesta ordenança serà la fixada a les
tarifes contingudes a l’apartat següent:

2. Les tarifes de aquesta taxa seran:

a) Tarifa proporcional al consum d’aigua mesurada pel comptador, atenint
a la següent escala progressiva:

Els primers 30 m3, per cada m3 0,50 €
Des de 31 m3 fins a 60 m3, per m3 0,65 €
Des de 61 m3 fins a 100 m3, per cada m3 0,75 €
Més de 101 m3, per cada m3 1,10 €

Les tarifes anteriors s’aplicaran pels consums realitzats quatrimestral-
ment.

L’escala anterior serà ponderada en funció del nombre d’habitatges unifa-
miliars i locals comercials connectats a un mateix comptador comunitari, atenint
a la següent proporció:

V/N = m
a on:

V= m3 d’aigua consumida en el període, mesurada per comptador
N= Núm. d’habitatges i/o locals connectats al comptador
m= m3 d’aigua a facturar a cada habitatge i/o local connectats al compta-

dor.

b) Quota de servei, manteniment i substitució, per avaria de comptadors
aplicable trimestralment:

Per cada comptador de 13 mm de canó 6 €
Per cada comptador de 20 mm de canó 8 €
Per cada comptador de 25 mm de canó 14 €
Per cada comptador de 30 mm de canó 20 €
Per cada comptador de més de 30 mm de canó 30 €

En cas de comptadors comunitaris, aquesta quota de servei s’aplicarà per
cada un dels habitatges o locals comercials connectats.

Les obres de manteniment de les instal·lacions i infrastructura en general
de la connexió seran a càrrec de l’interessat prèvia autorització de l’Ajuntament.

c) Drets de presa:

Per a cada autorització de presa a la xarxa principal d’aigua, s’abonarà la
quantitat de 40 € per habitatge o local comercial connectat.

d) Per la primera instal·lació de comptador:

Per cada comptador de 13 mm de canó 107,50 €
Per cada comptador de 20 mm de canó 145,00 €
Per cada comptador de 25 mm de canó 182,20 €
Per cada comptador de 30 mm de canó 226,00 €
Per cada comptador de més de 30 mm de canó 301,00 €

Les tarifes del present apartat seran d’aplicació en els supòsits de canvi
d’ubicació del comptador i nova presa d’aigua, a petició de l’interessat i per
motius aliens a l’Ajuntament.

g) En concepte de represa del subministrament quan s’hagi tallat en motiu
de no haver pagat els rebuts corresponents, o per qualsevol altre infracció come-
sa contra les normes de la present ordenança, s’abonarà la quantitat de 70 €.

122 BOIB Num. 14 29-01-2008



Article 5è. Obligació del pagament.

1. L’obligació del pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança
neix a partir de l’inici de la prestació del servei.

2. Les tarifes corresponents del dret de presa per primera vegada o de
represa, l’interessat haurà de satisfer l’import íntegre que correspongui, en apli-
cació del article anterior, en concepte de dipòsit previ, en el moment de la
sol·licitud.

Capítol 2n.- Normes de gestió i funcionament.

Article 6è.- El contribuent no podrà subministrar l’aigua de la xarxa muni-
cipal a tercers, ni tan sols de franc, exceptuant els casos de força major.

Article 7è.- Sense perjudici del que disposa l’article 10è. de la present
ordenança fiscal, la presa d’aigua serà una sola per cada immoble. S’iniciarà de
la xarxa general situada en el carrer al qual tingui façana, de forma que la presa
tingui una longitud màxima de cinc metres.

Als efectes anteriors, s’entén per immoble cadascuna de les parcel·les
cadastrals, atenent a allò que indiqui el cadastre al respecte. Excepcionalment,
previ informe tècnic que així ho aconselli, es podrà concedir més d’una presa
per cada parcel·la cadastral.

Per presa d’aigua s’entén el tub d’unió entre la xarxa general de distribu-
ció i l’immoble.

Quan un immoble, les façanes del qual donin a més d’un carrer, la presa
d’aigua, preferentment, serà de la xarxa general a la façana principal de l’im-
moble.

Les característiques de cada presa d’aigua, les fixarà l’Ajuntament en
relació a la pressió de l’aigua, situació o serveis de la finca i finalitat a la qual
es destina l’aigua.

Article 8è.- Els comptadors s’instal·laran dins armaris encastats a la paret
i construïts a l’efecte, amb les dimensions assenyalades per l’Ajuntament. El
contribuent serà el responsable de la custòdia del comptador. Tant les obres d’in-
frastructura necessària per la presa i subministrament d’aigua, així com qualse-
vol modificació posterior, tant del comptador com de l’armari, seran per comp-
te i càrrec de l’interessat i hauran de ser prèviament autoritzades per
l’Ajuntament i realitzades amb les directrius prescrites

Article 9è.- El comptador tindrà les característiques d’aquells sistemes
aprovats per l’Organisme Oficial competent; l’elecció del tipus de comptador,
canonada i emplaçament seran competència de l’Ajuntament, atenent al consum
probable i les condicions de l’immoble a subministrar. L’emplaçament estarà,
sense cap tipus d’excepció, a nivell de façana, i s’haurà de poder llegir des de
l’exterior de l’immoble.

El comptador l’instal·larà  l’Ajuntament, o l’interessat sota la vigilància
directa de personal del propi Ajuntament, el qual precintarà el tub o canonada
de la presa d’aigua amb el comptador.

Abans del comptador, i al final del tub de la presa, s’instal·larà una aixe-
ta de pas, i després del comptador un altra aixeta de comprovació i seguretat. La
clau de la porteta de l’armari estarà a càrrec de l’abonat per poder prevenir qual-
sevol eventualitat.

L’aixeta de pas alimentarà la distribució interior que el contribuent ins-
tal·larà sota el seu criteri.

Article 10è.- Quan a un mateix immoble hi hagi més d’una vivenda o local
comercial, i es pretengui instal·lar un comptador individual per cadascuna de les
vivendes o locals, s’instal·larà una presa d’aigua, de canó i amb les ramifica-
cions que siguin necessàries. Excepcionalment,  i per motius suficients que les
justifiquin, i  atenent a les condicions prescrites pels tècnics municipals, es
podran autoritzar varies preses d’aigua a la xarxa principal.

Article 11è.- Les perllongacions de les xarxes principals de subministra-
ment d’aigua potable, es regiran per les següents normes:

1.- Totes les perllongacions de les xarxes principals d’aigua potable seran
costejades íntegrament pels interessats, sense que l’Ajuntament quedi obligat a
indemnitzar ni a compensar.

2.- Tota perllongació que desitgin efectuar els particulars, requerirà auto-
rització prèvia de l’Ajuntament en Ple.

3.- Finalitzades les obres de perllongació, la nova tuberia, amb totes les
instal·lacions i accessoris, passarà a ser propietat municipal.

4.- Les obres de perllongació es realitzaran sota la direcció i inspecció tèc-
nica municipal.

5.- La pavimentació dels carrers per on es perllongui la xarxa s’haurà de
deixar en el mateix estat d’abans d’iniciar les obres. A aquests efectes, els inte-
ressats hauran de dipositar una fiança equivalent a l’import de les obres pressu-
postades pel tècnic municipal en concepte de reposició de la pavimentació, més
un 20% en concepte d’imprevists. L’import de la fiança serà retornada prèvia
expedició del certificat de final d’obra expedit pels tècnics municipals.

6è.- El pressupost de les obres, instal·lacions i materials, serà fixat per
l’Ajuntament, i el seu import regularà les possibles conseqüències econòmiques
administratives que se’n puguin derivar.

Durant un termini de deu anys, a comptar del dia següent al de l’autorit-
zació de les obres de perllongació, les persones que vulguin connectar a la nova
xarxa d’aigua abonaran una quantitat equivalent a l’import de dividir la xifra del
pressupost de l’obra, actualitzat per aplicació de l’I.P.C. des del dia següent al
de l’autorització fins al dia de la sol·licitud de la connexió, pel nombre de per-
sones que hagin costejat les obres fins a la data, més els que en l’actualitat des-
itgin connectar-se. El resultat serà repartit a parts iguals entre les persones que
bestragueren el finançament. Transcorregut el termini anterior, els drets de presa
seran satisfets a l’Ajuntament, per l’import establert en la present ordenança fis-
cal.

7è.- En tot allò no previst en els punts anteriors del present article, seran
d’aplicació el que disposin les clàusules addicionals dels corresponents conve-
nis de perllongació de les xarxes principals d’aigua potable.

Article 12è.- Confecció dels padrons de contribuents.

1.- Quatrimestralment, durant els mesos de abril, agost i desembre es pro-
cedirà a la lectura dels corresponents comptadors i a confeccionar el padró fis-
cal de contribuents corresponent al 1r., 2n.i 3r. Quatrimestre, respectivament.
Les quotes que resultin hauran de ser satisfetes pels obligats durant el mes
següent al de la corresponent lectura. Finalitzat aquell, es procedirà al cobra-
ment en via de constrenyiment.

2.- En el supòsit que en un període determinat, per mal funcionament del
comptador o que aquest s’hagi aturat, no es pogués saber el consum realitzat, es
procedirà a facturar un consum equivalent a la mitjana dels tres períodes imme-
diatament anteriors.

3.- En el supòsit que durant un trimestre la lectura del comptador doni
indicis de que existeixi una fuga d’aigua en les instal·lacions particulars del
beneficiari, els serveis municipals ho comunicaran a l’interessat, concedint-li un
termini de trenta dies per a què procedeixi a la reparació. Transcorregut el ter-
mini anterior, l’interessat comunicarà a l’Ajuntament que l’esmentada reparació
s’ha efectuada. L’Ajuntament procedirà a liquidar el trimestre corresponent en
funció del consum mitjà dels tres darrers trimestres facturats.

En el supòsit que l’interessat no procedeixi a la reparació de les
instal·lacions particulars en el termini abans indicat, l’Ajuntament procedirà a
liquidar la taxa en funció de la lectura del comptador.

4.- Transcorregut el termini voluntari de pagament al que es refereix l’a-
partat 1 anterior, s’iniciarà el procediment de cobrament en període executiu.
Simultàniament al procés executiu de cobrament, s’iniciarà l’expedient de tall
del subministrament d’aigua, notificant-lo a l’interessat i concedint-li un termi-
ni de 10 dies per abonar el deute. Transcorregut el termini anterior sense haver-
se abonat el deute, es procedirà al tall del subministrament d’aigua, continuant
el procés executiu de cobrament.

Article 13è.- L’Ajuntament es reserva la facultat d’imposar restriccions en
aquells supòsits en que l’aigua es destini a usos agrícoles, industrials o a solars
sense edificar, sense dret de l’abonat a cap reclamació, ja que l’aigua tindrà, pre-
ferentment, una utilització domèstica.

Article 14è.- Les defraudacions que puguin cometre els abonats seran
penalitzades de conformitat amb les disposicions legals que siguin d’aplicació.

Article 15è.- El contribuent no podrà, per ell mateix o a través de tercers,
manipular la presa o el comptador, amb l’objectiu de percebre, fraudulentament,
més cabal d’aigua que el que li correspon o que, en situacions normals, marqui
el comptador.

Article 16è.- Qualsevol infracció de les normes anteriors per part del con-
tribuent serà causa de suspensió del subministrament d’aigua potable, sense per-
judici dels altres drets que pertoquin a l’Ajuntament.

DISPOSICIO ADDICIONAL.- Comptadors provisionals per a obres.

Quan s’hagin de realitzar obres en immobles que no disposin de compta-
dor d’aigua, l’Ajuntament, podrà subministrar aigua, instal·lant un comptador
provisional.  El termini de vigència de l’esmentat comptador serà el mateix que
el termini concedit a la corresponent llicència per l’execució de les obres.
Finalitzat el termini d’execució de les obres, i les pròrrogues autoritzades,
l’Ajuntament procedirà, automàticament, a la suspensió del subministrament
d’aigua.
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El cost de les instal·lacions provisionals i del comptador estarà a càrrec del
contractista de les obres, i seran d’aplicació les tarifes aprovades per la present
ordenança fiscal.

DISPOSICIO FINAL

La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva
publicació al Butlletí Oficial les Illes Balear. S’aplicarà a partir de l’1 de gener
de 2008 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
DE CLAVEGUERAM

Article 1r.- Fonament i naturalesa.

1. En us de les facultats concedides pels articles 132.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, aquest
Ajuntament continuarà exigint la taxa de clavegueram, que es regirà per la pre-
sent ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 58
de la citada Llei 39/1988.

Article 2n.- Obligació de pagament.

1. El fet imposable el constitueix la prestació dels serveis següents: El
tractament d’aigües insalubres per procediments químics o mecànics i per la
depuració i abocament d’aigües negres i residuals, elevacions innecessàries per
a la concentració dels cabals a les estacions depuradores i de bombeig.

2.- L’obligació de contribuir neix des de que tingui lloc la prestació o ser-
vei, prèvia presa de les finques que siguin susceptibles d’abocar les aigües resi-
duals a la xarxa general.

3. Seran subjectes passius en concepte de contribuents, els següents, en
cada cas:

a) Les persones físiques o jurídiques beneficiàries de contractes de sub-
ministrament de xarxes domiciliàries d’aigua.

b) Les persones físiques o jurídiques a les quals es practiqui liquidació per
subministrament en alta a l’entrada de la urbanització, polígon, zona o sector.

c) Els propietaris dels immobles, en els casos en què no disposin del ser-
vei de subministrament domiciliari d’aigua per xarxa.

4. Els substituts dels contribuents seran els propietaris dels immobles.

Article 3è.- Base i quota tributària.
1. La base i quota tributària serà la indicada en el següent quadre de tari-

fes, i per cada vivenda o local, industrial o comercial, existent, connectat a la
xarxa d’aigües residuals:

Quadre de tarifes: Quota anual
1. Tarifes per vivendes 20,00 €
2. Bars i Restaurants 140,00 €
3. Resta d’activitats industrials, empresarials i de comerç 100,00 €

2. Preses particulars a la xarxa general.
Per cada presa particular a la xarxa general que es sol·liciti, a més de les

costes de les obres, el sol·licitant abonarà, per drets de presa, l’import de 60 €.
Les quotes i tarifes s’entendran amb independència dels o tributs que hi

siguin aplicables, d’acord amb la legislació vigent en cada moment, durant el
període de vigència de l’ordenança.

3. Manteniment
El cost de les obres de manteniment que hi siguin necessàries seran  a

càrrec de l’interessat, tant si son dutes a terme  per l’Ajuntament con pel propi
interessat; en aquest darrer cas hauran de contar amb autorització municipal.

Articles 4t.- Exempcions.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la presenta
taxa.

Article 5è.- Normes de gestió i de cobrament.

1. L’exacció es considerarà meritada amb el naixement de l’obligació de
contribuir, d’acord amb l’article 2n. 2. de la present l’ordenança.

2. Les quotes es meritaran anualment.
3. Anualment, es formarà un Padró en què figuraran els contribuents afec-

tats i les quotes respectives, prorratejades, que es liquidin per aplicació de la pre-
sent ordenança. Aquest Padró s’exposarà al públic per un termini de quinze dies,
a efectes de reclamacions, amb anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
el tauler d’anuncis municipal.

4. Quan hagi passat el termini d’exposició al públic, l’Ajuntament resol-

drà sobre reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que ser-
virà de base per als documents cobradors corresponents.

5. Les altes que es produeixin dins de l’anualitat, tindran efectes des de la
data en què neixi l’obligació de contribuir, en la forma assenyalada a l’article
5è.1. A tal efecte, els subjectes passius presentaran la corresponent declaració
d’alta i bases tributàries amb anterioritat a la retirada del permís de connexió i
com a requisit previ a l’inici de la prestació del servei.

L’Administració notificarà als subjectes passius la liquidació corresponent
a l’alta del Padró, amb expressió de.

a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits amb indicació de ter-

minis i d’organismes en què hauran de ser interposats.
c) Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.

6. Les baixes s’hauran de cursar, com a tard, el darrer dia feiner del res-
pectiu període, per tenir efectes a partir del següent. Aquells que incompleixin
aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.

7. A efectes de la fixació de la data d’inici tributari, el nou usuari comu-
nicarà, en el termini de quinze dies a partir de la data de retirada del permís de
presa, la data amb què va ser. realitzada. Si no la comunica, l’Administració
entendrà que la presa ha estat realitzada i aplicarà la taxa corresponent a partir
del termini de finalització de les obres de connexió.

8. Tota persona o entitat subjecta al pagament de les taxes reguladores per
la present ordenança, està obligada a presentar davant aquesta Administració
declaració dels elements base de la imposició, en el moment de la sol·licitud de
connexió.

9. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran
efectives per procediment de constrenyiment, d’acord amb les normes del
Reglament General de Recaptació.

Article 6è.- Defraudació i penalitat.

1. Els subjectes passius que no presentin les declaracions que s’esmenten
al núm.5 de l’article 5è de la present ordenança, incorren en infracció tributària
per omissió.

2. L’anterior infracció i els casos de frau seran sancionats conformement
al que disposa la Llei General Tributària i altres disposicions que la comple-
menten i desenrotllen.

3. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobra-
ment de les quotes defraudades no prescrites.

DISPOSICIO FINAL

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears. Començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2008 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
RECOLLIDA DE FEMS, NETEJA VIARIA I RESIDUS URBANS

Article 1r.- Fonament i naturalesa.

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, del 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament seguirà aplicant una taxa pel servei de recollida de fems,
neteja viària i de residus urbans, que es regirà per la present ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 58 de la citada Llei
39/1988.

2. Pel caràcter higiènic - sanitari d’aquest servei municipal, és obligatòria
la seva recepció i cap persona física o jurídica quedarà eximida del pagament
d’aquesta taxa.

Article 2n.- Obligació del pagament.

1. El fet imposable el constitueix la utilització de qualsevol dels serveis
que són objecte d’aquesta ordenança.

2 L’obligació del pagament neix des de que tingui lloc o s’autoritzi la
prestació del servei, que per tenir la condició d’obligatòria i general s’entén que
és utilitzat pels titulars dels habitatges, indústries, comerços, activitats econò-
miques, àrees recreatives, refugis de muntanya, Base Aèria del Puig Major,  que
hi ha a les zones cobertes per l’organització del servei municipal.

Article 3r.- Subjectes passius.

1. Seran subjectes passius, en concepte de contribuents:
a) Respecte als habitatges: les persones físiques o jurídiques usuàries del

servei.
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Seran substituts del contribuent els propietaris de l’immoble, els quals
podran repercutir les quotes, si escau, sobre els respectius beneficiaris.

b) Respecte a les indústries, comerços, Activitats econòmiques, àrees
recreatives, refugis de muntanya, Base Aèria del Puig Major, els titulars de les
respectives activitats.

Article 4t.- Bases imposables i tarifes

Les bases de percepció i tipus de gravamen, queden determinades a la
següent tarifa:

TARIFES ANUALS TAXA DE FEMS
(expressada amb Euros)

1.- Tarifa primera: Habitatges 70,00
2.- Tarifa quarta: Activitats empresarials, de comerç i industrials.

2.1.- Empresarials
2.1.1.- Hotels 8.100
2.1.2.- Hospederia Santuari 7.750
2.1.3.- Restaurants i comerços 1.980
2.1.4.- Quioscos, souvenirs 1.380
2.1.5.- Aparcaments i Quioscos de 2na categoria 540
2.2.- Industrials
2.2.1.- Embotelladores d’aigua 2.300

3.- Tarifa cinquena: Àrees Recreatives i Zones d’acampada 11.372
4.- Tarifa sisena: Base Aèria del Puig Major 8.253
5.- Tarifa setena: Refugis de muntanya 8.253

Article 5è.- Normes per l’aplicació efectiva de la taxa de recollida de fems
i de residus urbans.

Primera.- Atenint al caràcter obligatori a que es refereix l’article 1, apar-
tat 2 de la present ordenança fiscal, les activitats econòmiques desenvolupades
en local situat fora del nucli urbà estaran subjectes a l’aplicació de la present
taxa, i contribuiran per les tarifes que els hi corresponguin en aplicació de l’ar-
ticle 4t.

Segona.- El Batle-President, previ informe de la Intervenció Municipal,
resoldrà les reclamacions presentades referents a la inclusió en el corresponent
padró anual de contribuents i dels elements objectius calculats per
l’Administració Municipal per a l’aplicació efectiva de la present ordenança fis-
cal.

Article 6è.- Normes de gestió i cobrament.

1. L’exacció es considerarà meritada amb el naixement de l’obligació de
contribuir conforme a l’article 2n.2 de la present ordenança.

2. Respecte als habitatges existents, la tassa es meritarà a partir del dia 1
de gener de cada any. Per a les noves construccions, la taxa es meritarà a partir
del primer dia del mes natural següent a la data d’obtenció del certificat de final
d’obres, o, en defecte d’aquell, a partir del primer dia del mes natural següent a
la data prevista de finalització de les obres. A aquests efectes, la quota serà pro-
rratejada per mesos i serà irreductible.

Les baixes en el padró de fems, solament es podran declarar amb motiu de
declaració administrativa de ruïna o d’inhabilitat manifesta de l’immoble.

Respecte a les activitats industrials, empresarials, comerços, hotels, hos-
pederies,  la quota es meritarà el dia 1 de gener de cada any, per les que figurin
incloses a la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’exercici ante-
rior. Les altes i baixes sortiran efecte a partir del dia primer del mes següent al
que s’iniciï o finalitzi l’activitat. A aquests efectes, la quota serà prorratejada per
mesos i serà irreductible.

Respecte a les activitats dels refugis de muntanya, àrees recreatives i
zones d’acampades i Base Ària del Puig Major, la quota es meritarà  el dia 1 de
gener de cada any. Les altes i baixes sortiran a efecte a partir del dia 1er del
següent mes al que s’iniciï o finalitzi l’activitat, la quota serà prorratejada  per
mesos i serà irreductible.

3. Bimensualment, durant els mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i
desembre es procedirà a confeccionar el padró fiscal de contribuents correspo-
nent al 1r., 2n., 3r., 4t., 5n. i 6t. bimestre respectivament. Les quotes que resul-
tin hauran de ser satisfetes pels obligats durant el mes següent. Finalitzat aquell,
es procedirà al cobrament en via de constrenyiment.”

4. Finalitzat el termini d’exposició pública, l’Ajuntament resoldrà sobre
les reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró, que servirà de
base als documents cobradors corresponents.

5. Les altes i baixes que es produeixin durant l’exercici, es liquidaran de
forma reglamentària.

7. Les quotes liquidades i no satisfetes durant el termini voluntari de
cobrament, es faran efectives pel procediment de constrenyiment, de conformi-
tat amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.

8.- Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes
que no s’hagin pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment, per la
declaració de la qual es formalitzarà l’expedient  corresponent, d’acord amb el

que preveu el Reglament General de Recaptació.

Article 7è.- Defraudació i penalitat.
En matèria d’infraccions i les corresponents sancions, s’atendrà al que

estableix la Llei General Tributària i altres disposicions que la complementin i
desenvolupin.

DISPOSICIO FINAL

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’aplicarà a partir del dia 1
de gener de 2008. Romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

Escorca, 18 de gener de 2008
El Batle.- Signat.- Antonio Gómez Pérez

— o —

Ajuntament de Felanitx
Num. 862

NOTIFICACIÓ COL.LECTIVA LIQUIDACIÓ TAXA AIGUA POTA-
BLE,  CLAVEGUERAM  I CANON SANEJAMENT.

El Regidor Delegat d’Hisenda, mitjançant Decret núm. 1709 de data 18 de
desembre de 2007 va aprovar el Padró corresponent a la taxa d’aigua potable,
clavegueram i cànon de sanejament, corresponent al tercer trimestre de 2007 per
un import total de 177.317,69 euros.

L’esmentat Padró romandrà exposat al públic al Departament de Rendes i
Exaccions d’aquest Ajuntament, durant un termini de quinze dies hàbils a comp-
tar des del següent al del la present publicació.  Durant l’esmentat període, els
interessats podran interposar contra el referit Padró, recurs de reposició davant
la Batlia d’aquest Ajuntament.  Així mateix, podran utilitzar qualsevol altre
mitjà de reclamació que estimi convenient.

Cas de no produir-se reclamacions es considerarà definitivament aprovat.
Així mateix faig pública l’obertura del període voluntari de cobrament del

Padró anteriorment esmentat, que comprendrà els mesos de febrer i març de
2008.

Passat l’esmentat període s’incoarà la via de constrenyiment, en la qual
els deutors hauran d’abonar l’import de la quota més el 20 per cent de recàrrec
i els interessos de demora corresponents.

Els pagaments podran efectuar-se durant tots els dies laborables, excep-
tuant els dissabtes, de les 9:00 a les 14:00 a l’oficina de recaptació del Govern
Balear, situada a la Plaça Constitució, núm. 1 de Felanitx.

Felanitx, 18 de desembre de 2007
El Regidor Delegat d’Hisenda, Rafael Roig Grimalt

— o —

Num. 941
Atès que no ha pogut tenir efecte la notificació al titular del vehicle aban-

donat a la via pública i posteriorment portat al dipòsit municipal, d’acord amb
l’article 59.4 i 61 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb el present anunci es
comunica el següent :

Atès que va ser retirat de la via pública el vehicles més avall ressenyat el
qual es troba en el dipòsit municipal de vehicles d’aquesta localitat i ha trans-
corregut el termini reglamentari de dos mesos des de la seva retirada segons
l’establert a l’art. 71 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març, i
atès que la Sra. Batlessa en el dia d’avui ha disposat la seva retirada del dipòsit
en un termini de 15 dies.

En compliment de l’art. 2 de la llei 11/99 de 21 d’abril, sobre modifica-
cions en matèria de trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, se
us requereix perquè en el termini de 15 dies comptats a partir de la publicació
d’aquest al BOIB, retireu l’esmentat vehicle del dipòsit, amb l’advertència que
de no fer-ho així es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

MARCA-MODEL COLOR    MATRICULA NºEXP.
Ford Mondeo        verd                 NS-HB-24          134/07

Felanitx, 16 de gener de 2008
La batlessa
Catalina Soler Torres

— o —

125BOIB 29-01-2008Num. 14


