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83. Anàlisi microbiològica 4.550

84. Enterotoxina estafilocòcica 7.090

85. Enterotoxina d’E. Colt 4.600

86. Identificació de la salmonela enterica 7.140

87. Determinació de salmonela enterica 5.670

88. Determinació d’aeromones 4.530

89. Determinació d’aflatoxines 4.960

90. Determinació del grau de frescor d’un peix 3.430

91. Determinació de Lysteria 6.730

Determinació de plaguicides en aigües:
92. Determinació de plaguicides 3.900
93. Identificació de plaguicides 5.880

94. Deteminació de plaguicides en verdures 9.800

95. Determinació de l’activitat de l’aigua 6.330

a)Els preus per anàlisis, les característiques de les quals no responguin
exactament a les detallades a les tarifes anteriors seran determinats, segons el parer
del director del laboratori per analogia amb els classificats a la present Ordenança.

b)Les anàlisis contradictòries meritaran doble preu del fixat a la tarifa
corresponent.

La qual cosa es fa pública perquè se’n prengui coneixement general i als
efectes oportuns, i es comunica que, conformement al que disposa l’art. 52.1 de
la Llei 7/1985, de 2 de’abril, els interessats podran interposar  recurs contenciós
administratiu contra l’acord definitiu de modificació de l’esmentada ordenança,
en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en
el B.O.C.A.I.B.  Palma, 29 de desembre de 1998.  EL BATLE, Sgt. Joan Fageda
Aubert
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Ajuntament d’Alaró
Núm. 25624

ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA RELATIVA A L’OCUPACIÓ
DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA.

Article 1r.- Concepte.

En ús de les facultats concedides pels arts. 133,2 i 142 de la Constitució i per
l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
i de conformitat amb allò que disposen els arts. 15 a 20 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, (amb la redacció donada per 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 estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments
especials del subsòl, sòl i vol de la via pública, que s’especifica en les quotes que
es contenen en l’article 5 següent, i que es regirà per la present Ordenança, les
normes de la qual atenen allò previst a l’art. 58 de l’esmentada Llei 39/1988, de
28 de desembre.

Article 2n.- Fet imposable.

Utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies
públiques municipals amb esteses, tuberies, fils, pals i galeries per a les conduccions
d’energia elèctrica, aigua, gas, comunicacions, etc., incloent les caixes de distribució
o de registre.

Article 3r.- Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, que disfrutin, utilitzin o aprofitin de forma privativa o especial
el subsòl, sòl o vol de les vies públiques.

Article 4t..- Responsables.

1. Respondran solidariament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38,1 i 39 de
la Llei General Tibutària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General
Tributària.

Article 5è.- Quota tributària.

Per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin
a tothom en general o a una part important dels veïns, l’import de la taxa regulada
en aquesta ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 per 100
dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtenguin anualment en
aquest municipi aqueixes empreses.

Article 6è.- Obligació de pagament.

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:

Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol.licitar la llicència corresponent.

Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en
les tarifes.

Disposició Final.

La present ordenança, aprovada provisionalment per acord del Ple de
l’Ajuntament de 27 d’octubre de 1998 i elevada automàticament a definitiva en
data 29 de desembre de 1998, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
ButlletíOficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a
aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de vigència es
mantendrà fins a la seva modificació o derogació expresses.

Recursos.

Contra aquesta Ordenança, que és definitiva en via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justicia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptat a partir del següent al de
la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

Alaró, 29 de desembre de 1998.
El Batle Accidental,
Miguel Deyá Simonet

— o —-

Núm. 25626
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES,

GUALS PERMANENTS I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE

Article 1r.- Concepte.

En ús de les facultats concedides pels arts. 133,2 i 142 de la Constitució i per
l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
i de conformitat amb allò que disposen els arts. 15 a 20 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, (amb la redacció donada per 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 estableix la taxa per entrada de vehicles a través de les
voravies, guals permanents, i reserves de via pública per aparcament exclusiu,
aturada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que
s’especifica en les quotes que es contenen en l’article 6 següent, i que es regirà per
la present Ordenança, les normes de la qual atenen allò previst a l’art. 58 de
l’esmentada Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Article 2n.- Fet imposable.

Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
mitjançant l’entrada de vehicles a través de les voravies, guals permanents, i
reserves de via pública per aparcament exclusiu, aturada de vehicles, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
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Article 3r.- Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, que disfrutin, utilitzin o aprofitin de forma privativa o especial
el domini públic local.

Article 4t..- Responsables.

1. Respondran solidariament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38,1 i 39 de
la Llei General Tibutària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General
Tributària.

Article 4t.- Substituts del contribuent.

Tendran la condició de substituts del contribuent, en el cas de l’entrada de
vehicles i guals permanents, els propietaris de les finques i locals als quals donin
accés. Els substituts podran repercutir, si fa el cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.

Article 5è.- Meritació.

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:

Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment de sol.licitar la llicència corresponent.

Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, el primer dia de cada any natural.

El pagament de la taxa es realitzarà:

Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en
la Dipositaria Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de
retirar la llicència corresponent.

Quan es tracti de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una
vegada estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys
naturals en les oficines de la Recaptació Municipal.

Article 6è.- Quota tributària.

Les quotes de la taxa seran les següents:
-Per entrada de vehicles (cotxeres):500 ptes.
-Cotxeres autoritzades:100 %
Reserva permanent de via pública (gual), a vehicles particulars, prèvia

llicència: 5.000 ptes./any.
Placa gual: 1.300 ptes.
Per autorització de reserva permanent de via pública, per a càrrega i

descàrrega de mercaderies de qualsevol classe: 950 ptes./m2.
Per autorització de prohibició d’aparcament a requeriment particular: 950

ptes./m2.

Article 7è.- Normes de gestió.

Les quantitats exigibles d’acord amb les quotes es liquidaran per cada
aprofitament sol.licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de
temps.

Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats
en aquesta ordenança hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent,
ingressar la liquidació a què es refereix l’article següent i formular declaració on
s’adjuntarà un plànol detallat de l’aprofitament i de la seva situació dins del
municipi.

Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats i les autoritzacions es concediran si no es
troben diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi havia, aquestes es
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries
que s’escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin
arreglat les diferències i, si s’escau, quan hagin realitzat els ingressos
complementaris corresponents.

En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol.licitar

a aquest municipi la devolució de l’import ingressat.

Una vegada s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre
no es presenti la declaració de baixa per part de l’interessat.

La presentació de la baixa surtirà efectes a partir del dia primer del semestre
natural següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà
l’obligació de continuar abonant la taxa.

Art. 8è.- Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de la
sanció que correspongui, s’estarà a allò que disposen els arts. 77 i següents de la
Llei General Tributària.

Disposició Final.

La present ordenança, aprovada provisionalment per acord del Ple de
l’Ajuntament de 27 d’octubre de 1998 i elevada automàticament a definitiva en
data 29 de desembre de 1998, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a
aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de vigència es
mantendrà fins a la seva modificació o derogació expresses.

Recursos.

Contra aquesta Ordenança, que és definitiva en via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justicia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptat a partir del següent alde
la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

Alaró, 29 de desembre de 1998.
El Batle Accidental,
Miguel Deyá Simonet

— o —-

Núm. 25628
ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA
PER OCUPACIÓ DE OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB

TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1r.- Concepte.

En ús de les facultats concedides pels arts. 133,2 i 142 de la Constitució i per
l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
i de conformitat amb allò que disposen els arts. 15 a 20 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, (amb la redacció donada per 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 estableix la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb
taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa, que s’especifica en les
quotes que es contenen en l’article 4 següent, i que es regirà per la present
Ordenança, les normes de la qual atenen allò previst a l’art. 58 de l’esmentada Llei
39/1988, de 28 de desembre.

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local mitjançant l’ocupació amb taules,
cadires o altres elements amb finalitat lucrativa.

Article 3r.- Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persons
físiques o jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, que a favor de les quals s’atorguin les llicències o autoritzacions,
o els qui es beneficïin de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització
corresponent.

Article 4t.- Quota tributària.

La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en el
punt següent, segons la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en
metres quadrats.

La quota serà de 1.500 pessetes/m2.


