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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

9597 Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions
municipals entre la cala i la font de la vila

Es va publicar en el BOIB núm. 87 de 9/07/2016, l’acord d’aprovació provisional, adoptat per el Ple de la Corporació en data 13 de juny de
2016, de  l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions municipals entre la cala i la font de la vila.         

Havent  transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública, que estableix la Llei 20/2006 de 15 de desembre, sense que s’hagin 
presentat reclamacions, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local, s’entén definitivament
adoptat l’acord aleshores provisional i es procedeix a la publicació de l’Ordenança  a efectes de la seva entrada en vigor segons el previst a
l’art 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre.

La transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació del present edicte. No
obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord amb allò que disposa l'art. 58.2 de la Llei 30/1992.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
EXISTENTS ENTRE LA CALA I LA FONT DE LA VILA

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 -LRBRL-, i de conformitat amb el que disposa els articles 20 a 27 i 57 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 -TRLRHL-, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per utilització
de les instal·lacions municipals existents entre la cala i la font de la vila ", que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la Taxa, la utilització dels serveis i instal·lacions municipals existents entre la cala i la font de la vila , de
conformitat amb el que estableix l'article 20 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 -TRLRHL-.

Article 3.- Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que utilitzin les instal·lacions .

Els subjectes passius estan obligats a signar una declaració responsable en la qual coneixen que les instal·lacions només es poden utilitzar per
activitats de regadiu, i en cap cas per necessitats personals d’higiene o altres, i per la qual es comprometen a fer exclusivament aquest ús
(regar jardins, horts...)

Article 4. Obligació de pagament

 En atenció a la naturalesa de l'ús o activitat de què es tracti, l'obligació de pagament de la taxa neix des del moment de formalització de la
sol·licitud i autorització d’ús de les instal·lacions.

Article 5. Quantia

La quantia de la taxa serà la fixada a l'annex de la present Ordenança Fiscal

Article 6. Exempcions i bonificacions.
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Article 7. Lloc de pagament

El pagament de la taxa es realitzarà en  les oficines de l’ajuntament en horari d’oficina, de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00 h

Article 8. Moment del pagament

Amb caràcter general, es liquidarà i pagarà per complet sempre amb anterioritat a l'ús.

Article 9. Procediment de constrenyiment

Els deutes pendents de pagament poden exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.  

Disposició Addicional Primera.

Publicitat de la tarifa

La tarifa inclosa com a annex d'aquesta Ordenança fiscal es podrà consultar a les oficines municipals.  

 Disposició Addicional Segona.

 Aplicació supletòria

En tot el que no estableix aquesta ordenança s'aplicaran les normes establertes al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la
resta de normativa reguladora de les taxes i dels tributs en general.  

Disposició Final Única.-

Entrada en vigor Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província  i començarà a
aplicar-se aquest mateix dia, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.  

 

ANNEX
TARIFES

4  euro per cada hora que s’utilitzin de les instal·lacions.

Banyalbufar, 18 d’agost de 2016.

El Batle
Mateu Ferrà Bestard
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