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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ALARÓ

12871

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la taxa pels serveis de
recollida i tractament de fems (quotes tributàries)

Atès que durant el termini d’informació pública de l’acord del ple de l’ajuntament de 25 d’octubre de 2018 (amb l’esmena conjunta dels tres
grups municipals aprovada per acord plenari de 29 de novembre de 2018), pel qual s’aprovà inicialment la modificació de l’ordenança (exp.
núm. AE 791/2018), no s’han presentat reclamacions o observacions, aquest acord s’entén definitivament aprovat, de conformitat amb allò
que preveu l’article 17,3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Nova redacció de les normes afectades:
“Part fixa de la taxa
Quadre de tarifes de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de residus urbans

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/157/1023681

1. Habitatges unifamiliars

104,50 €

2. Habitatges unifamiliars ocupats per una o dues persones menors de 30 anys (segons dades del padró d'habitants)

73,07 €

3. Habitatges unifamiliars ocupats per una o dues persones majors de 65 anys (segons dades del padró d'habitants)

73,07 €

4. Botigues, forns, fusteries, garatges, magatzems, entitats de crèdit, tallers mecànics, xapisteries, carnisseries, apotecaries, tendes
de roba, estancs, llibreries, tendes d'esport, electrodomèstics, perruqueries, joieries, fotografies i sabateries

142,99 €

5. Bars i cafeteries

443,11 €

6. Bar-restaurants, restaurants i cellers

620,67 €

7. Bar-restaurants en sòl rústic (sense recollida)

436,83 €

8. Supermercats

3.007,49 €

9. Empreses fins a 10 treballadors

282,84 €

10. Empreses d'11 a 25 treballadors

746,38 €

11. Empreses de més de 25 treballadors

1.689,18 €

12. Establiments d’hoteleria amb allotjament fins a 2 habitacions

110,00 €

13. Establiments d'hoteleria amb allotjament a partir de 3 habitacions (per habitació i any)

49,50 €

14. Establiments d'hoteleria amb allotjament en sòl rústic fins a 2 habitacions (sense recollida) (per habitació i any)

80,00 €

15. Establiments d'hoteleria amb allotjament en sòl rústic a partir de 3 habitacions (sense recollida) (per habitació i any)

34,57 €

16. Habitatges en sòl rústic (sense recollida)

73,07 €

17. Habitatges en sòl rústic (sense recollida) majors de 65 anys i menors de 30 anys

51,07 €
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Disposició final
La modificació d'aquesta ordenança fiscal, aprovada pel ple de la corporació en dates 25 d’octubre i 29 de novembre de 2018, entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2019, i estarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.”
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos
Contra aquesta modificació, que és definitiva en via administrativa, només es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Alaró, 12 de desembre de 2018.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/157/1023681

El batle,
Guillermo Claret Balboa Buika
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