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CIRCULAR INTERPRETATIVA DE L’ARTICLE 7.5 DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’UTILITZACIÓ D’ELEMENTS DE MOBILIARI 

URBÀ (BOIB NÚM. 15 DE 30/01/2014 I BOIB NÚM. 129 18/10/2018). 

 

En el BOIB Núm. 129 de dia 18 d’octubre de 2018 es va publicar l’anunci d’aprovació definitiva de la 

modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’utilització 

d’elements de mobiliari urbà (BOIB Núm. 15 de 30/01/2014).  

 

Tal i com ha quedat redactat l’apartat cinquè de l’article 7 d’aquesta Ordenança: Serà obligatori constituir 

una fiança per import de 30.-€, en garantía de la devolució i correcta utilització dels elements de mobiliari. 

En cas d’utilització de les carpes o el local, la garantia exigida serà de 200.-€ 

 

Sembla clar que quan s’utilitzin simultàniament elements de mobiliari i carpes o el local s’hauran de 

constituir dues fiances, però no hi està tant de què respondrà aquesta garantia, si s’acumularà i respondrà 

solidàriament o es tractarà de garanties separades que responen cada una d’elles de la devolució del 

material que ha motivat la seva constitució.  

 
En virtut de l’exposat, s’ha considerat oportú dictar la següent instrucció:  

 

1.- En cas que es sol·liciti i autoritzi la utilització simultània d’elements de mobiliari urbà i de les carpes o 

el local, les garanties constituïdes s’acumularan i respondran solidàriament de la devolució i correcte 

utilització d’ambdós elements (el mobiliari i les carpes o el local).   

 

Santa Margalida, a 25 d’octubre de 2018 

El Batle, 

 

Joan Monjo Estelrich 
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