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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE MURO

23120 Elevació a definitius dels acords provisionals de modificacions ordenances fiscals

El BOIB núm. 148, de 28 d’octubre de 2014, publicà el corresponent edicte d’exposició al públic de l’acord d’aprovació inicial del Ple de
l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 27 d’octubre de 2014, de la imposició i modificació de les ordenances fiscals següents:

Taxa Residència Reina Sofia
Taxa Polisportiu Municipal
 Impost vehicles de tracció mecànica

Havent finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, sense que s’hagi formulat cap
reclamació, de conformitat amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, queda definitivament aprovat. El que es fa públic als efectes previnguts a l'article 17.4 de
l’esmentat Reial Decret Legislatiu, amb la publicació del text íntegre dels acords d'aprovació i dels articles modificats:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LA RESIDENCIA REINA SOFIA

Article 5: Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les següents tarifes:

RESIDÈNCIA

1. PERSONES VÀLIDES

1.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 808,45

1.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 687,00

1.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.373,90

1.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.087,80

1.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 884,80

1.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.374,00

2. PERSONES PARCIALMENT DEPENENTS

2.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.015,20

2.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 882,70

2.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.632,00

2.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.319,85

2.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 1.098,35

2.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.634,60

3. PERSONES TOTALMENT DEPENENTS

3.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.215,00

3.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 1.082,40

3.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.831,70

3.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.519,55
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1.  
2.  

3.  

4.  

RESIDÈNCIA

3.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 1.298,00

3.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.865,65

4. MENJADOR (No residents)

4.a. Berenar, dinar i sopar. €/mensuals 333,50

4.b. Dinar. €/mensuals 183,00

4.c. Dinar (jubilats). €/diaris 7,50

4.d. Dinar (familiars no jubilats). €/diaris 9,80

4.e. Dinar a domicili. €/mensuals 221,10

4.f. Dinar a domicili. €/diaris 9,80

5. CENTRE DE DIA

5.a. Mensual

5.a.1. Dilluns a divendres 9.00 – 17.00 401,25

5.a.2. Dissabtes (per cada dia) 19,45

5.a.3. Diumenges i festius (per cada dia) 20,15

5.a.4. Hora diferent a la franja horària habitual (per cada dia) 2,65

5.a.5. Sopar (per cada dia) 4,50

6.a.6. Suplement semivàlida 57,50

6.b. Diari

6.a.1. Dilluns a divendres 9.00 – 17.00 27,00

6.a.2. Dissabtes 27,30

6.a.3. Diumenges i festius 27,90

6.a.4. Hora diferent a la franja horària habitual 4,00

6.a.5. Sopar 5,20

6.a.6. Suplement semivàlida 3,30

En cas de persones depenents, que ocupin una de les places compreses en el conveni signat amb la Conselleria d’afers socials , promoció i
inmigració del Govern de les Illes Balears pagaran el preu estipulat que consti a la resolució de la Conselleria.

Article 6. Reduccions i bonificacions

Les tarifes fixades als apartats 1a, 1b, 1c, 1d i 1e tendran un límit del 65 per 100 dels ingressos que percebi el resident.
Si la quantitat resultant d'aplicar el percentatge referit a l'apartat anterior no assolís la quota mensual establerta, la diferència haurà de
cobrirse conforme amb allò que estipula el Reglament de Normes i Règim Intern del Patronat de la Residència.
Si un resident fos hospitalitzat durant un període mínim de 15 dies, la tarifa corresponent tendrà una bonificació del 50% mentre duri
l'hospitalització.
Si un resident gaudeix de vacances fora de la Residència, la tarifa corresponent tendrà una bonificació del 50% durant un període
màxim d'un mes.

Disposició final

La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà
a aplicar-se el dia de la seva publicació definitiva, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

Article 5. Quota tributària

Les tarifes de la taxa seran les següents:

A PISTES POLIESPORTIVES

A.1. Tennis individual diürn/hora 6,00

A.2 Tennis doble diürn/hora 9,00

A.3. Tennis individual nocturn/hora 9,00

A.4. Tennis dobles nocturn/hora 12,00

A.5. Suplement no residents. Sobre les tarifes anteriors per hora i persona 3,00

A.6. Tennis. Abonament anual 192,00

A.7. Pista poliesportiva diürn/hora 11,00

A.8. Pista poliesportiva nocturn hora 17,00

A.9. Abonament individual. Per més (mínim 8 mesos) 32,00

A.10. Pista padel dobles diürn/hora 9,00

A.11. Pista padel dobles nocturn/hora 12,00

A.12 Pista volei platja sense llum/hora 6,00€

A.13 Pista volei platja amb llum/hora 9,00€

A.12 Suplement no residents. Sobre les tarifes anteriors per hora i persona 3,00

B PISTA PAVELLÓ COBERT

B.1. Per hora diürn 40,00

B.2. Mòduls per hora/diürn 20,00

B.3. Suplement il·luminació. Una fase/hora 11,00

B.4. Suplement il·luminació. Dues fases/hora 13,00

B.5. Suplement il·luminació. Tres fases/hora 15,00

B.6. Abonament individual. Per més (mínim 8 mesos) 80,00

C ESCOLES ESPORTIVES

C.1. Matrícula activitats (Atletisme, bàsquet, voleibol...) 117,00

C.1.1. Matrícula activitats. 2 unitats familiars. 187,00

C.1.2. Matrícula activitats. 3 unitats familiars 246,00

C.7. Altres activitats esportives 117,00

D CAMP DE FUTBOL

D.1. Camp gespa artificial per partit. Tot el camp/diürn 80,00

D.2. Camp gespa artificial per partit. Tot el camp/nocturn 140,00

D.3. Camp gespa artificial per partit. Mig camp/diürn 55,00

D.4. Camp gespa artificial per partit. Mig camp/diürn 80,00

E SALA POLIVALENT

E.1 Sala polivalent/ hora 9,00€
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TARIFES PISCINA COBERTA

dilluns-dimecres-divendres dimarts-dijous

Natació adults 47,20 € 44,20 €

Natació infantil (12 anys) 41,70 € 39,60 €

Natació nadons ( 2 a 10 anys) 47,85 € 44,80 €

Natació individual 47,85 € 44,80 €

Natació gent gran 40,00 €

Natació terapèutica 50,15 €

Natació sicronitzada 46,80 €

Aquagym 44,20 €

Entrada piscina coberta 4,50 € 4,50 €

Abonament individual familiar

1 Mes 46,80 € 60,30 €

3 mesos 81,55 € 109,50 €

Anual 164,70 € 276,12 €

Entrada piscina exterior nins ( fins a 10 anys) adults

Locals 1,50 € 2,00 €

Visitants 2,00  € 3,00 €

La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà
a aplicar-se el dia de la seva publicació definitiva, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1

Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 sobre la quota incrementada de l’impost, els vehicles elèctrics i híbrids.

Disposició final

La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà
a aplicar-se a partir del dia 1 de gener del 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament iSEGON. 
en el per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar lesButlletí Oficial de les Illes Balears, 
reclamacions que estimin oportunes.

  

Muro, 22 de desembre de 2014

El batle
Martí Fornés Carbonell
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