BOIB

Emulsions Asfàltiques
Destil·lació. NLT 139.84

Num. 166

52,47

Mescles bituminoses en calent
Càlcul de dosificació pel mètode Marshall. Assaig complet. NLT 159.86
Extracció de betum. NLT 164.90
Granulometria d’àrids extrets. NLT 165.90
Extracció de testimonis Korit.

217,07
43,95
29,57
49,95

Amidaments de carreteres
Deflexions amidades per biga Benkelman. Per assaig. NLT 356.88
Pèndol TRRL. Per assaig. NLT 175.98
Desplaçament de cotxe, per km

94,41
60,25
0,2374

Article 6.- Normes de gestió
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació de conformitat amb allò establert a l’article 27 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els subjectes passius estan obligats a practicar l’autoliquidació de la taxa
mitjançant l’imprès habilitat a l’efecte per aquest Consell Insular i a abonar-la
de la manera i en els terminis establerts en el Reial decret 1684/1990, de 20 de
desembre, pel qual s’aprovà el Reglament general de recaptació.
Disposició final única
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent a aquell en què
s’hagi publicat al BOIB el text íntegre de l’Ordenança en la seva redacció definitiva, i seguirà en vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació
expressa.
Eivissa, 17 d’octubre de 2005.
El President,
Pere Palau Torres

—o—
Num. 19043
Imposició, ordenació i modificació de l’article 4t de l’Ordenança
Fiscal reguladora de la taxa d’ITV
Havent transcorregut trenta (30) dies hàbils d’exposició al públic de l’expedient relatiu a la imposició, ordenació i modificació de l’article 4t de
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa d’ITV, l’exposició de la qual va ser
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 131 de data 5 de setembre de 2005, i no constant-hi la presentació de reclamació en aquesta Entitat, en
compliment del preceptuat en l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es fa públic que ha quedat definitivament aprovada la imposició, ordenació i modificació de l’article 4t de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
d’ITV, el text del qual és el següent:
Art. 4rt. Tarifa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

La taxa s’exigirà d’acord amb les següents tarifes:
Inspecció periòdica vehicles pesants
23
Inspecció periòdica vehicles lleugers
19
Inspecció periòdica turismes
16
Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes
10
Inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel
23
Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel
12
Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador
4
Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa
102
Suplement per inspecció a l’Estació mòbil
12
Desplaçament (n=núm de vehícles)
[p=43 EUR +(n-1)*4 EUR]
Pesatge
3,5
Segones inspeccions pesants
19
Segones inspeccions lleugers
15
Segones inspeccions turismes
10
Segones inspeccions motocicletes
7
Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel
6
Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel
4
Segona inspecció emissió gasos vehicles amb catalitzador
2
Emissió de duplicat de fulla d’inspecció periòdica i/o adhesiu
3,7
Inspecció periòdica tractors agrícoles
15
Inspecció periòdica remolcs agrícoles
10
Insp. prèvia a matriculació vehicles trànsit comunitaris o d’importació
83
Inspecció prèvia a matriculació vehicles nous i rematriculacions
38
Inspeció prèvia a matriculació de vehicles exempts d’homologació i vehicles
històrics
80
Reformes d’importància amb projecte
22
Reformes d’importància sense projecte
11
Duplicats de Targeta d’ITV
12

28
29
30
31
32
33
34

05-11-2005
Verificació i precintatge d’aparells taxímetres
Inspecció extraordinària vehicles transport escolar i de menors
Anotació Targeta d’ITV
Carpeta, impresos i fotocòpies
Emissió certificat sense inspecció prèvia
Emissió certificat amb inspecció prèvia
Canvi de destinació del vehicle

45
10
20
6
0,7
3,7
11
6

En cas d’inspeccions fora de l’horari de treball, el preu s’incrementarà en
un 25 %, i sols es realitzaran a petició de l’interessat.
La taxa per a segona inspecció s’aplicarà quan la comprovació dels defectes observats a la primera, s’efectuï dins el termini de DOS mesos des d’aquesta; en el cas que s’ultrapassi l’esmentat termini, es procedirà a realitzar una inspecció completa al vehicle, s’abonarà el 100 % de la taxa corresponent.
En el cas que el resultat de la primera inspecció sigui desfavorable i que
els defectes observats no obliguin a passar per la línia d’inspecció, per comprovar la seva correcció, i no siguin més de quatre defectes greus, es concedirà un
termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona inspecció sense abonar taxes.
La present ordenançafiscal començarà a regir a partir del dia següent de la
seva publicació íntetra al BOIB i seguirà en vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa
Eivissa, 17 d’octubre de 2005.
El President,
Pere Palau Torres.

—o—
Num. 19054
Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de les taxes per
la utilització de les instal·lacions de les Escoletes
Havent transcorregut trenta (30) dies hàbils d’exposició al públic de l’expedient relatiu a la imposició, ordenació i modificació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de les taxes per la utilització de les instal·lacions de les escoletes,
l’exposició de la qual va ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 131 de data 5 de setembre de 2005, i no constant-hi la presentació de reclamació en aquesta Entitat, en compliment del preceptuat en l’article 17 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es fa públic que ha quedat definitivament
aprovada la imposició, ordenació i modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la utilització de les instal·lacions de les escoletes, el text de
la qual és el següent:
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la utilització de les
instal·lacions de les Escoletes
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 42 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 estableixen els articles 15 al 19 i l’article 20,
apartats 1 i 4.ñ), del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell
Insular estableix la taxa per assistència a les Escoletes, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen el que es preveu en l’article
132 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu.
Article 2n.- Fet imposable.
Està determinat per l’assistència a les Escoletes i per la utilització dels
seus serveis.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius, en concepte de contribuent, les persones físiques o
jurídiques o entitats a les quals es refereix l’article 36 de la Llei general tributària que utilitzin els diferents serveis de les Escoletes.
Article 4t.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen l’article 42 de
la Llei general tributària.
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 43 de la Llei gene-

