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Havent-se publicat en el BOIB num. 122 de dia 11.10.2001, anunci relatiu
a l’aprovació provisional de la següent ordenança:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ACTIVITAT DE
PUBLICACIONS
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb allò establert als 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, i 15 a 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, modificada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, aquest Ajuntament
estableix la Taxa PEL SERVEI DE PUBLICACIONS, que es regeix per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de
l’esmentada llei 39/1988.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial dels Servei
de Publicacions
Article 3r.- Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius d’acord amb l’art. 23 de la Llei 39/1988, en
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats
a les quals es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributaria, les que gaudeixin,
utilitzin i aprofitin especialment el servei DE PUBLICACIONS en benefici
propi.
Article 4t.- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en
les tarifes contingudes a l’apartat següent
Monogràfic municipal
Llibres de tradicions i llegendes
Historia d’Esporles Segles XIII –XVI
Els Retaules dels Segles XVII-XVIII a
l’Església Parroquial de St. Pere d’Esporles
Mapa d’Esporles

1,80 euros
9,62 euros
15,03 euros
9,02 euros
12,02 euros

Article 5è.- Normes de Gestió
1.- L’exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del
servei i la seva liquidació i recaptació es durà a terme mitjançant ingrés directe
a les Oficines Municipals en base a la entrega de la publicació.
Article 6è.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança les
persones que es beneficiïn del servei al qual es fa referència a l’article anterior.
L’obligació de pagament neix a partir de l’adquisició de la publicació.
Article 7è.- Criteris genèrics per a la determinació de la capacitat econòmica
dels subjectes obligats a satisfer la taxa.
A instància de part i en tot cas previ informe tècnic favorable dels serveis
socials municipals, el Batle pot atorgar l´exempció de tot o part del pagament,
quan les circumstàncies socio-econòmiques del sol·licitant manifestin una
situació no adequada a les normes o l’ús que marquin en cada moment un nivell
mínim de subsistència.
DISPOSICIO FINAL.- La present ordenança entrarà en vigor i s’aplicarà
a partir del dia 1 de gener de 2002, una vegada feta la publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor fins a la
seva modificació o derogació expressa.
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir de dia 1
de gener de 2002, una vegada feta la publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents
de conformitat amb allò establert a l’art. 17.4 de l’esmentat texte legal.
Esporles, 11 de novembre de 2001.
El Batle. Sgt. Jaume Pou Reynes.
— o —Núm. 22830
Havent-se publicat en el BOIB num. 122 de dia 11.10.2001, anunci relatiu
a l’aprovació provisional de la següent ordenança:
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PUBLICITAT I
ELS CARTELLS INDICADORS AL MUNICIPI D’ESPORLES.
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CAPITOL I - «De la Publicitat transitòria a la via pública»
ARTICLE 1
No es podrà utilitzar la via pública ni cap dels seus elements o infrastructures
com a suport publicitari o anunciador en cap cas, llevat dels que excepcionalment
estiguin permesos i regulats per aquesta ordenança.
ARTICLE 2
No es podran utilitzar les façanes de les cases ni les parets de tancament de
solars com a suport per aferrar-hi cartells o pancartes a excepció dels cartells
indicadors de la venda o lloguer de la mateixa casa o solar, els quals hauran de
complir la normativa d’estètica establerta a les Normes Subsidiàries.
ARTICLE 3
Durant les campanyes electorals, el Ple de l’Ajuntament, estipularà els
llocs i la forma de col·locar la propaganda electoral, d’acord amb allò que disposi
la llei electoral i aquestes ordenances.
ARTICLE 4
Excepcionalment o amb motiu de qualsevol esdeveniment prou important,
de caràcter no lucratiu el Batle podrà autoritzar la col·locació de cartells o
pancartes en aquells llocs que prèviament hagi designat el Ple, sempre procurant
respectar l’esperit d’aquestes ordenances.
ARTICLE 5
Per tal de facilitar el suport publicitari als grups i entitats sense ànim de
lucre del poble, l’Ajuntament instal·larà uns panells fixos, als quals s’hi podran
aferrar els anuncis o la publicitat necessària.
ARTICLE 6
Qualsevol que vulgui utilitzar aquests panells informatius, ho haurà de
sol·licitar prèviament a l’Ajuntament deixant a les oficines els cartells o les fulles
per aferrar.
ARTICLE 7
La utilització d’aquests panells informatius serà amb el següent ordre de
prioritats:
a) Ajuntament i altres entitats de l’Administració.
b) Grups i entitats que formen part del Patronat.
c) Empreses, comerços i persones en general empadronades amb activitat
a Esporles
d) Entitats o grups sense ànim de lucre que no pertanyin al poble
d’Esporles.
CAPITOL II «De la publicitat fixa a la via pública»
ARTICLE 8
L’Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de cartells fixos a la via
pública que anunciïn indrets, comerços o entitats i que no estiguin situats a la
pròpia façana. La finalitat dels cartells serà la de facilitar als vianants la
localització del lloc en qüestió.
ARTICLE 9
El text del cartell només podrà fer menció a les dades necessàries per a la
millor localització del lloc que s’hi anuncia.
ARTICLE 10
Els condicionants d’aquests cartells seran els següents:
a) Materials: del cartell; fusta. del suport; tub de ferro.
b) Mides: del cartell; 25 cm. d’alt per 80 cm. d’ampla i 4 cm. de gruix. del
suport; 3 m. d’alçària i 74 mm. de diàmetre.
c) La forma del cartell serà rectangular unint uns dels cantons a un vèrtex
indicador en forma de punta.
d) Les lletres podran anar troquelades a la fusta i retolades amb pintura
color negre o blanc.
e) El suport anirà pintat de color negre o verd obscur.
f) El cartell de fusta podrà ser natural o envernissat transparent i, a manera
de protecció, anirà envoltat per una làmina de llautó que no se sobreposarà més
d’un centímetre sobre el plànol del cartell.
g) El cartell podrà anar fix i en forma de «T» sobre el suport, fix i en forma
de «L» invertida.
h) El cartell podrà anar imprès a una o a ambdues cares.
ARTICLE 11
La situació dels cartells haurà de ser en voravies que facin més de 80 cm.
d’amplària, no podran volar sobre la calçada ni podran arrambar-se a més de 60
cm. de les façanes dels edificis.
ARTICLE 12
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Les obres i les despeses d’instal·lació, renovació o manteniment aniran a
càrrec del sol·licitant sota la supervisió de l’Ajuntament.

perjudicat o mogut per l’interès públic, presentant la corresponent queixa per
escrit, dirigida al Sr. Batle, i fent-hi constar el seu nom, cognoms i domicili.

ARTICLE 13
En el cas en què els cartells presentin un estat de deixadesa, l’Ajuntament
podrà exigir al titular la renovació del mateix i en cas de no aconseguir aquesta
renovació, l’Ajuntament podrà retirar el cartell carregant les despeses al titular.

ARTICLE 28
L’incompliment d’aquesta ordenança podrà ser objecte de sancions per
part de l’Ajuntament que oscil·laran entre els 3,01 i els 150,25 euros per cartell.
Les infraccions es qualificaran de la següent manera:

ARTICLE 14
En el cas en què el titular abandoni el negoci o activitat, per la qual cosa
el cartell deixi de ser necessari, l’Ajuntament podrà exigir del titular la retirada
del cartell o fins i tot del suport en qüestió, deixant la voravia en el mateix estat
en què es trobava abans de la instal·lació.
ARTICLE 15
Una vegada instal·lat un cartell, el suport passarà a ser domini de
l’Ajuntament, el qual hi podrà autoritzar la instal·lació de dos cartells més,
sempre que no es superi una alçària de tres metres a la part superior i de 2,20 a
la part inferior dels cartells. Entre cada cartell hi haurà una distància de 2,5 cm.
ARTICLE 16
Quan la situació del suport no obstaculitzi la normal circulació dels
vianants, l’Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació dels cartells que estimi
pertinent malgrat es superin les condicions de l’article anterior.
ARTICLE 17
La instal·lació de qualsevol tipus de cartell fora del casc urbà i al costat de
les carreteres, o bé dins terrenys que limitin amb les carreteres, es regularà per les
normes establertes per l’entitat que tengui les competències pertinents.
CAPITOL III - «Dels cartells indicadors»
ARTICLE 18
Aquesta ordenança pretén també regular i ordenar la col·locació d’aquells
cartells indicadors de llocs públics, indrets, urbanitzacions i d’altres llocs
d’interès, sense ànim publicitari.
ARTICLE 19
L’Ajuntament senyalitzarà mitjançant indicadors adients i homologats per
la Direcció General de Carreteres de la CAIB els llocs i instal·lacions públiques
que estimi oportú.
ARTICLE 20
En aquests postes indicadors s’hi podran afegir aquells indicadors d’indrets
o instal·lacions que, sense ser públiques, l’Ajuntament consideri oportú pel seu
interès públic.
En qualsevol cas, el cartell indicador no podrà mai ser un cartell publicitari.
ARTICLE 21
Els sol·licitants ho demanaran per escrit a l’Ajuntament el qual ho
concedirà o denegarà en base a l’interès públic que pugui tenir l’esmentada
senyalització.
ARTICLE 22
Una vegada concedida la sol·licitud, la instal·lació i la retolació del cartell
indicador la farà l’Ajuntament, cobrant totes les despeses al sol·licitant.
ARTICLE 23
La conservació i reposició de l’esmentat cartell anirà a càrrec del sol·licitant.
ARTICLE 24
Si l’activitat que anuncia el cartell deixàs d’exercir, es canviàs o ,bé,
l’Ajuntament consideràs que no tengués interès públic, l’Ajuntament podrà
retirar l’esmentat cartell sense haver d’indemnitzar el sol·licitant.
CAPITOL IV - «Infraccions i Sancions»
ARTICLE 25
Tota persona que vulgui realitzar publicitat, mitjançant la instal·lació de
cartells, rètols, etc., en aquest terme municipal, està obligada a tenir en compte
la present ordenança.
ARTICLE 26
Les infraccions als preceptes d’aquesta ordenança es consideraran sempre
voluntàries, llevat que es demostri el contrari.
ARTICLE 27
Les denúncies per contravenir el preceptuat es formularan d’ofici davant
la Batlia pels funcionaris municipals que tenguin obligació, o per qualsevol veí

imports
- Lleugeres:
existència d’intencionalitat multa de

3,01 a 30,05

- Greus:
per la naturalesa del perjudicis causats multa de

30,05 a 90,15

- Molt Greu:
per reincidència, d’una infracció de la mateixa
naturalesa, durant el termini d’un any, quan
hagi estat declarat per resolució ferma multa de

90,15 a 150,25

ARTICLE 29
Les multes s’entendran sempre imposades independentment de la reparació
de danys i abonament dels perjudicis quan procedeixi.
ARTICLE 30
Seran d’aplicació a les infraccions de la present ordenança Municipal, els
terminis de prescripció de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
ARTICLE 31
De no fer-se efectiu el pagament en el termini assenyalat, es procedirà per
la via executiva, complint-se els tràmits reglamentaris.
ARTICLE 33
Contra les multes imposades per la Batlia es podran interposar el recursos
que autoritzi la vigent legislació.
ARTICLE 34
Tots els cartells fixos, rètols i indicadors regulats a aquestes ordenances
estaran redactats com a mínim amb català i haurà de respectar el topònims.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir de dia 1
de gener de 2002, una vegada feta la publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies
de duració a comptar des de l’esmentat anunci, sense que s’hagi presentat cap
reclamació o suggerencia, s’entenen de conformitat amb el que disposat l’art.
17.3 de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents
de conformitat amb allò establert a l’art. 17.4 de l’esmentat texte legal.
Esporles, 11 de novembre de 2001.
El Batle. Sgt. Jaume Pou Reynes.
— o —Núm. 22831
Havent-se publicat en el BOIB num. 122 de dia 11.10.2001, anunci relatiu
a l’aprovació provisional de la següent ordenança :
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES,
TRIBUNES, CADAFALS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, AMB
FINALITAT LUCRATIVA
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, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/
1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic local amb taules, cadires,
tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, que es regeix
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

