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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE MURO

23124

Elevació automática a definitius dels acords provisionals de modificació d' ordenances fiscals-IBI i
RSU

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:
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament,
transferència i transport
Havent finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, i havent estat desestimades pel
Ple de dia 22 de desembre de 2014 les al.legacions presentades per l’Associació Hotelera de Playa de Muro, 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 L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
Article 2
1. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns de naturalesa urbana serà el 0,50 per 100.
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Article 4
Tendran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa.
Aquesta bonificació serà únicament d’aplicació en el cas d’immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral
no superi els 400.000 euros.
La citada bonificació, que s’atorgarà per termini anual, es concedirà a petició de l’interessat, qui l’haurà d’efectuar entre l’1 de gener i el 31
de març davant l’Agència Tributària de l’exercici per al qual se sol·licita i haurà d’acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi
amb, mitjançant:
- Escrit de sol·licitud, identificat l’immoble mitjançant fotocòpia de l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles.
- Certificat de família nombrosa vigent l’any de la sol·licitud.
- Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l’Administració municipal a fi de comprovar el compliment dels requisits
prevists per a la concessió de la bonificació.
La bonificació sols s’aplicarà a partir de l’exercici de la sol.licitud, independentment de l’any de l’obtenció de la corresponent calificació de
família nombrosa, i fins la data de validesa d’aquest títol.
Disposició final
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 i començarà a aplicarse a partir del dia 1 de gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS I EL SEU TRACTAMENT, TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT
Article 6: Quota tributària
1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:
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IMPORT
CONCEPTE
Euros
Epígraf 1. Habitatges
S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments que no excedeixin de 10 places
Per cada habitatge

156,00

Epígraf 1B. Habitatges disseminats
Habitatges ubicats fora dels nuclis urbans (només gestió de residus –tractament)
Per cada habitatge

97,00

Epígraf 2. Habitatges Tercera Edat
Habitatges unifamiliars habitats exclusivament per persones majors de 65 anys o quan els menors que convisquin amb elles tenguin
minusvàlues físiques o psíquiques
Per cada habitatge

30,00

Epígraf 3. Allotjaments
Hotels, motels, hotels-apartaments, hostals, pensions, cases d’hostes, càmpings i hospitals. Per plaça

67,00

Epígraf 4. Establiments d’alimentació
4A. Supermercats i economats

838,10

4B. Ultramarins, comestibles, peixateries, carnisseries i similars; magatzems de fruites, verdures i hortalisses

818,55

Epígraf 5. Establiments de restauració
5A. Restaurants (establiments que disposen de cuina i servei de menjador, amb la finalitat d’oferir al públic, mitjançant preu, menjars i
begudes per consumir-les en el mateix local)
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5B. Cafeteries (establiments que, podent oferir tots els serveis de bar, ofereix al públic, mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps
que romangui obert al públic i per consumir-los en el mateix local, plats simples o combinats elaborats directament a la planxa o fregidora)
5C. Bars (establiments que disposen de taulell o servei de taules per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes, que es poden
acompanyar o no de tapes i entrepans, freds o calents, per consumir-los en el mateix local)
5D. Establiments de menjar per endur-se’n

1.489,20

909,50

727,60
727,60

Epígraf 6. Altres locals industrials o mercantils
6A. Souvenirs, fàbriques de pell i cuiros, tapisseries, magatzems de fitosanitaris i adobs i jocs recreatius amb bar
6B. Botigues de roba, sastreries, drogueries, impremtes, bugaderies, oficines bancàries, estacions de servei, armaries, serigrafies, botigues
d’electrodomèstics, floristeries, objectes de regal, materials de construcció, fàbriques tèxtils i jugueteries

727,60
474,30

6C. Llibreries, tallers elèctrics i mecànics, fusteries, fusteries metàl·liques, centres d’estètica, sabateries, perruqueries, joieries, dentistes,
notaries, administracions de loteries i travesses, òptiques, gimnasos, bodegues, oficines administratives, espais recreatius, fotògrafs, lloguer

334,90

de cotxes, locutoris, trinxaters, consultoris mèdics, lloguer de maquinària i tallers de ferralla
6D. Demés locals no expressament tarifats

474,30

Epígraf 7. Locals en disseminats
7A. Hotel en zona Son Serra (per plaça)

67,00

7B. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 1

12.684,30

7C. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 2

1.489,20

7D. Bars en zona Son Sant Martí

727,60

7E. Cotxeres en zona Son Sant Martí

970,45
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Article 7: Bonificacions
S’aplicaran les següents bonificacions fiscals:
a. Una bonificació del 10% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus urbans dels generadors singulars qualificats si, en el
2014, la fracció orgànica dels residus (FORM) suposa més del 50 % del total del pes de les fraccions rebuig i FORM.
b. Una bonificació del 50% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus urbans als habitatges establerts a l’epígraf 1 i 1B als
subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i acreditin que l’inmoble és el seu domicili habitual.
Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació fiscal de la taxa satisfeta per a la recollida i el tractament de residus urbans establerta a
l’epigraf A), s’han de presentar en el registre de l’Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de l’1 de gener a l’1 de març de l’exercici per al qual se sol·licita.
Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació fiscal de la taxa satisfeta per a la recollida i el tractament de residus urbans establerta a
l’epigraf B), qui l’haurà d’efectuar entre l’1 de gener i el 31 de març davant l’Agència Tributària de l’exercici per al qual se sol·licita i haurà
d’acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi amb, mitjançant:
- Escrit de sol·licitud, identificat l’immoble mitjançant fotocòpia de l’últim rebut de la taxa per la prestació de serveis de recollida de
residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport
- Certificat de família nombrosa vigent l’any de la sol·licitud.
- Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l’Administració municipal a fi de comprovar el compliment dels requisits
prevists per a la concessió de la bonificació.
La bonificació per família nombrosa sols s’aplicarà a partir de l’exercici de la sol.licitud, independentment de l’any de l’obtenció de la
corresponent calificació de família nombrosa, i fins la data de validesa d’aquest títol.
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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 de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

Muro, 22 de desembre de 2014
El batle
Martí Fornés Carbonell
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