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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SELVA

13026 Aprovació definitiva de noves Ordenances fiscals, Ordenances reguladores i modificació de les
Ordenances fiscals vigents de l’Ajuntament de Selva per a 2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2017, amb la majoria legal procedent, va adoptar l’acord
d’aprovació provisional de noves Ordenances fiscals, noves Ordenances reguladores i modificacions de les vigents.

Aquest acord, juntament amb la resta de l’expedient, han estat exposats al públic durant el termini legal de 30 dies des del seu anunci en el
BOIB núm. 122 de data 5 d’octubre de 2017, sense que en aquest termini s’hagin formulat cap tipus de reclamacions, per la qual cosa aquest
acord ha quedat definitivament aprovat de forma automàtica.

D’acord amb l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, el text íntegre de les noves Ordenances fiscals, Ordenances reguladores i les modificacions de les vigents objecte de l’acord
és el següent:

- 04 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CAPITOL VI

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 9è.

Potencia i tipus de vehicle:

F) Altres vehicles:

Ciclomotors............................................................................................8,84 eur.
Motocicletes fins a 125 c.c......................................................................8,84 eur.
Motocicletes de més de 125 c.c fins a 250 c.c..........................................15,14 eur.

- 08 ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS

Article 14è.

Quota tributaria de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:

1,08 - Hotels residencies hostals a zona urbana i a zona rústica, amb recollida o sense recollida:

 

amb recollida porta a porta
Hotels residencies hostals 548,58 € per hotel

Hotels residencies hostals 42,67 € per plaça hotelera

sense recollida porta a porta
Hotels residencies hostals 384,00 € per hotel

Hotels residencies hostals 42,67 € per plaça hotelera

 

- 10 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I
ALTRES ELEMENTS I ESTRUCTURES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 2. Fet imposable
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Elements que poden ser objecte de llicència d'ocupació de la via pública:

4. Barres en finalitat lucrativa

Article 6. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

-Anual: ocupació mitjançant taules i cadires → per cada m2 de superfície ocupada 6,00 euros

-Regles particulars d’aplicació → a) si el nombre de m2 de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per excés b) si, com a conseqüència de
la col·locació d’elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la ocupada per taules i cadires, es prendrà la superior com a
base de càlcul.

-Per a ocupar via pública amb barres amb finalitat lucrativa → 8,00 euros/m2 per dia

Article 9. Règim de declaració i d’ingrés

2. Quan se sol·liciti autorització per a l’ocupació de la via pública amb els elements de l’article 2 amb finalitat lucrativa, es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa

- 19 ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS

Article 2. Subjecte passiu

2. Classificació de sol·licituds:

C) Sol·licitud particular: (pràctica lliure) dins l'horari obert al públic establert a cada instal·lació Esportiva Municipal

C.4 Sol·licitud d'associacions/clubs: serà condició indispensable que el club/associació sol·licitant estigui legalment registrat en el registre
d'associacions.

Article 3. Reduccions de quotes i exempció de pagament

Quedaran exempts de pagament els jubilats i pensionistes, disminuïts físics i/o psíquics així com els aturats sense subsidi, prèvia proposta de
Serveis Socials.

Pel que fa als clubs i associacions degudament registrades queden exempts del pagament de la taxa.

En tots els casos es farà la petició/sol·licitud d'exempció a l'Ajuntament de Selva.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no es previst en aquesta Ordenança s'hi aplicarà el que s'estableix en la vigent Llei de règim local i demés disposicions.

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

- 21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PUBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS

Article 3. Quantia

Tarifa primera: Fires, festes i similars

1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes i similars. Per cada m2 o fracció: 1,00 euros.

2. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a engronsadores, aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en
general, qualsevol classe d’atraccions. Per cada m2 o fracció: 4,00 euros.

3. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o fracció: 8,00 euros.
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4. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs. Per cada m2 o fracció: 8,00 euros.

5. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refresc, begudes,
etc. Per cada m2 o fracció: 8,00 euros. NOTA: La superfície computable és la que realment ocupa el vehicle, més una franja de terreny d’un
metre d’amplada paral·lela davant de la línia exterior del taulell o la instal·lació que s’utilitzi per l’ús o el servei públic.

6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades destinades a l’exposició o venda de productes: Per cada m2 o
fracció: 5 euros.

Es bonificarà en un 50% la quota en els casos en que s’aporti la carta de mestre artesà, carta de mestre honorífic, carta d’artesà o
document de qualificació empresarial artesà o cartes equivalents.

- 30 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INSTAL·LACIÓ DE BÚSTIES A
CAMINS RURALS PER A LES PROPIETATS SITUADES EN SÒL RÚSTIC EN EL TERME MUNICIPAL DE SELVA

Article 1r.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 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 d'acord amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei d’instal·lació de bústies a les propietats situades en sòl
rústic en el terme municipal de Selva.

Article 2n. Fet imposable

La prestació del servei per part de l’Ajuntament, consistent en instal·lar bústies en sòl rústic del terme municipal de Selva, prèvia sol·licitud
dels interessats de les propietats.

El servei no inclou el manteniment, la neteja, la vigilància i el control, excepte el servei general de policia local a la zona, així com tampoc
la reposició i els desperfectes que es produeixin a les bústies, còpies de claus etc, els quals seran per compte dels usuaris individualment.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, els ciutadans que es beneficiïn del servei, els quals siguin titulars o arrendataris de les propietats situades
en sòl rústic.

Article 4t. Quota

La quota serà de 147,10 euros i es farà efectiva en un sol pagament en el moment de la sol·licitud del servei.

La quota serà de 38,24 euros si només es sol·licita el canvi de bústia, sempre hi quan el sol·licitant del canvi de bústia coincidesqui amb el
sol·licitant de la primera sol·licitud de servei. Si fossen sol·licitant diferents, el nou sol·licitant haurà de liquidar la quota del paràgraf
anterior.

Article 5è. Normes de gestió

La taxa es considerarà meritada des del moment en que es sol·liciti el servei i es liquidarà per cada sol·licitud realitzada.

En el cas en que hi hagi la necessitat de canviar la bústia, per mal estat o per danys que es puguin subvenir, l’interessat haurà de sol·licitar
el servei novament a la corporació i procedir al pagament de la quota novament.

Les quotes se satisfaran pels subjectes passius a la caixa municipal de l'Ajuntament, simultàniament a la presentació de la sol·licitud.

Cada bústia s’identificarà amb el nom del sol·licitant i un nombre, per la qual cosa, si hi ha un canvi d’usuari de la bústia, s’haurà de
comunicar a l’Ajuntament prèviament al traspàs, perquè la corporació pugui identificar la bústia amb el seu usuari de cada moment.

Article 6 . Règim d’infraccions i sancionsè

Es considerarà infracció lleu, l’acte pel qual els ciutadans instal·lin, sense la prèvia sol·licitud i autorització de l’Ajuntament, altres bústies a
domini públic rústic.

La sanció aplicable a la infracció esmentada consistirà en el cost que suposi a la corporació la retirada de les bústies sense la prèvia
sol·licitud i autorització.
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Article 7è. Vigència

La present ordenança tindrà efecte a partir del dia següent a la seva publicació al BOIB i al tauler d’anuncis de la corporació i seguirà
vigent en els exercicis successius, en tant no s'acordi la seva modificació o derogació.

  

Selva, 20 de novembre de 2017

El batle
Joan Sastre Coll
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