Gestió Tributària

ÍNDEX

ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS
ANY 2005

00100

ORDENANCES FISCALS
Ordenança fiscal general...................................................................................................................................2

11200
11300
11400
13000
28200
28304

IMPOSTS
Impost sobre béns immobles ..........................................................................................................................17
Impost sobre vehicles.......................................................................................................................................23
Impost sobre increment de valor de terrenys...............................................................................................28
Impost sobre activitats econòmiques.............................................................................................................34
Impost sobre construccions, instal⋅lacions, etc............................................................................................40
Impost sobre despeses sumptuàries: vedats de caça...................................................................................43

31000
31001
31002
31003
31004
31005
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31100
31101
31102
31103
31104
31200
31201
31202
31203
31600
31601
31602
31603
31605
31606
31700
31702

TAXES
Expedició de documents..................................................................................................................................45
Plaques, patents i distintius.............................................................................................................................49
Grua municipal..................................................................................................................................................52
Selecció de personal.........................................................................................................................................55
Servei contra incendis i salvament ................................................................................................................58
Sanitat preventiva, desinfecció, etc. ..............................................................................................................62
Fundació Pilar i Joan Miró .............................................................................................................................66
Centre Sanitari de Prevenció d’Epizoòties...................................................................................................69
Castell de Bellver .............................................................................................................................................72
Institut Municipal d’Informàtica....................................................................................................................75
Expedició pel Patronat de l’Habitatge d’informes d’acreditació d’habitatges.......................................80
Prestació de serveis i realització d’activitats d’acció social i a diversos centres municipals ..............82
Autotaxis ............................................................................................................................................................85
Serveis de sonometria i altres .........................................................................................................................88
Serveis especials de vigilància .......................................................................................................................90
Llicència d'obertura d'establiments ...............................................................................................................93
Inspecció de vehicles de transport urbà........................................................................................................97
Llicències urbanístiques .............................................................................................................................. 100
Serveis de senyalització viària .................................................................................................................... 105
Serveis urbanístics ........................................................................................................................................ 108
Serveis relatius al tractament dels residus sòlids urbans ....................................................................... 111
ORA ................................................................................................................................................................. 115
Enderrocs, materials de construcció, etc. .................................................................................................. 118
Taules i Cadires ............................................................................................................................................. 121
Parades, casetes de venda............................................................................................................................. 125
Mercats Municipals ....................................................................................................................................... 128
Subsòl, sol i vol de la v ia pública ............................................................................................................... 131
Entrada de vehicles i reserva de via pública ............................................................................................. 135
Sondatges i síquies ........................................................................................................................................ 138

34102
34103
34104
34108

ORDENANCES DE PREUS PÚBLICS
Laboratori municipal..................................................................................................................................... 141
Institut Municipal d’Esports ........................................................................................................................ 145
Serveis de temporada de platges................................................................................................................. 153
Patronat d’escoles d’infants......................................................................................................................... 154

36000

CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Ordenança general......................................................................................................................................... 157

Gestió Tributària

ORDENANÇA FISCAL GENERAL
CONCEPTE 001,00
CAPÍTOL I
Principis generals
ARTICLE 1
La present Ordenança, aprovada a l'empara de l'article 106-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, i la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, conté les
normes generals de gestió, recaptació i inspecció referents a tots els tributs que constitueixen el règim fiscal
d'aquest municipi, sense perjudici de l'aplicació de la Llei general tributària i la resta de normes concordants, i
de les disposicions de la respectiva ordenança reguladora de cada tribut en particular.
ARTICLE 2
Àmbit d'aplicació. Aquesta Ordenança s'aplicarà a tot el terme municipal de Palma, des del primer de
gener de 1990 fins a la seva derogació o modificació.
ARTICLE 3
Interpretació de les ordenances.
1. Les normes tributàries s'interpretaran d'acord amb els criteris admesos en dret.
2. Els termes aplicats a les ordenances conformement al seu sentit jurídic, tècnic o usual, segons pertoqui.
3. No s'admetrà l'analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit del fet imposable o el de les
exempcions o bonificacions.
4. Per evitar el frau de llei es considerarà, a l'efecte del número anterior, que no existeix extensió del fet
imposable quan es gravin fets realitzats amb el propòsit provat d'eludir el tribut, sempre que produeixin un
resultat equivalent al derivat del fet imposable. Per declarar que existeix frau de llei serà necessari un
expedient especial, en què l'Administració municipal aporti la prova corresponent i es doni audiència a l'interessat.
5. Els tributs s'exigiran conformement a la vertadera naturalesa jurídica o econòmica del fet imposable.
ARTICLE 4
Fet imposable. És el pressupòsit de naturalesa jurídica o econòmica fixat per la Llei i l'Ordenança
fiscal corresponent per configurar cada tribut, la realització del qual origina el naixement de l'obligació
tributària. Les ordenances fiscals podran completar la determinació concreta del fet imposable mitjançant la
menció de supòsits de no subjecció.
CAPÍTOL II
Subjectes passius
ARTICLE 5
1. El subjecte passiu és la persona, natural o jurídica que, segons les ordenances de cada tribut, resulta obligada
al compliment de les prestacions tributàries, com a contribuent o com a substitut d'aquest.
2. És contribuent la persona, natural o jurídica, a la qual l'ordenança fiscal imposa la càrrega tributària derivada
del fet imposable.
3. És substitut del contribuent el subjecte passiu que, per imposició de la llei o de l'ordenança fiscal d'un
determinat tribut, ha de complir en lloc d'aquell les prestacions materials i formals de l'obligació tributària.
4. Els concessionaris de tota classe tindran la condició de subjectes passius dels tributs municipals, llevat dels
supòsits en què l'ordenança específica de cada tribut els consideri expressament com a no subjectes.
ARTICLE 6
1. Tindran la consideració de subjectes passius, a les ordenances que no disposin el contrari, les herències
jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat
econòmica o un patrimoni separat, susceptibles d'imposició.
2. La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable determinarà que quedin solidàriament obligats
davant la hisenda municipal, llevat que l'ordenança pròpia de cada tribut disposi el contrari.
ARTICLE 7
El subjecte passiu està obligat a:
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a) Pagar el deute tributari.
b) Formular totes les declaracions o modificacions que s'exigeixin per a cada tribut, consignant-hi el
número del Document nacional d'identitat o el número d'identificació fiscal establert a les entitats
jurídiques.
c) Tenir a disposició de l'Administració municipal els llibres de comptabilitat, registre i altres
documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu, conformement a la llei i segons estableixi,
en cada cas, la corresponent ordenança.
d) Facilitar la pràctica d'inspeccions i comprovacions, i proporcionar a l'Administració municipal les
dades, els informes, els antecedents i els justificants que tinguin relació amb el fet imposable.
e) Declarar el seu domicili fiscal conformement a l'establert a l'article d'aquesta Ordenança fiscal
general.
CAPÍTOL III
Responsables del tribut
ARTICLE 8
1. Les ordenances fiscals podran declarar, conforme ment a la Llei, responsables del deute tributari, juntament
als subjectes passius, altres persones solidàriament o subsidiària.
2. Llevat de norma en sentit contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
ARTICLE 9
En tot cas, respondran solidàriament de les obligacions tributàries:
a) Totes les persones que siguin causants o col⋅laborin en la realització d'una infracció tributària.
b) Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmi ques a què es refereix l'article 33 de la
Llei general tributària, respondran solidàriament i en proporció a les seves respectives participacions
de les obligacions tributàries d'aquestes entitats.
ARTICLE 10
1. En cas que hi hagi responsables solidaris, la liquidació se'ls notificarà alhora que al subjecte passiu i si
aquesta notificació s'ha de tenir per notificada tàcitament, es considerarà que ho és igualment al responsable
solidari.
2. Els responsables solidaris estan obligats a pagar els deutes tributaris. L'Administració pot dirigir l'acció contra
ells en qualsevol moment del procediment, només amb el requeriment previ que n'efectuïn el pagament.
3. La solidaritat afecta tant la quota com els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes, l'interès
de demora, el recàrrec per ajornament o pròrroga, el recàrrec de constrenyiment i les sancions pecuniàries.
4. En cas que siguin diversos els responsables solidaris d'un mateix deute, la seva responsabilitat davant la
hisenda municipal es considerarà, en general, també solidària.
ARTICLE 11
Seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries, a part dels que assenyali l'ordenança de
cada tribut:
a) Per les infraccions tributàries simples i de la totalitat del deute tributari en els casos d'infraccions greus
comeses per les persones jurídiques, els administradors d'aquestes que no duguin a terme els actes necessaris
que els incumbeixin per al compliment de les obligacions tributàries infringides, en consentin l'incompliment
per part dels qui en depenguin o adoptin acords que facin possibles aquestes infraccions.
b) Així mateix, seran responsables subsidiàriament, en tot cas, de les obligacions tributàries pendents de les
persones físiques que hagin cessat les seves activitats, els administradors d'aquestes.
c) Els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, que per negligència o mala fe no realitzin les gestions necessàries per a l'íntegre compliment de les obligacions tributàries
meritades anteriorment a aquestes situacions i que siguin imputables als respectius subjectes passius.
d) Els adquirents de béns afectes per la llei al deute tributari respondran amb aquests, per derivació de l'acció
tributària si el deute no es paga. Aquesta derivació exigirà acte administratiu notificat degudament i l'adquirent podrà fer el pagament, deixar que continuï l'actuació o reclamar contra la liquidació practicada o contra la
procedència d'aquesta derivació, que només afectarà en tot cas el límit previst per la llei quan assenyala l'afecció dels béns.
ARTICLE 12
1. En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la prèvia declaració de fallit del subjecte passiu,
sense perjudici de les mesures cautelars que abans d'aquesta declaració es puguin adoptar.
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2. La derivació de l'acció administrativa als responsables subsidiaris requerirà prèviament un acte administratiu
que se'ls notificarà degudament, i els conferirà des d'aquest instant tots els drets del subjecte
passiu.
3. Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament dels deutes tributaris sempre que el deutor principal
s'hagi declarat en fallit conformement al que disposa l'article 164 del Reglament general de recaptació, i que
existeixi acte administratiu de derivació de responsabilitat.
4. L'acte administratiu de derivació de responsabilitat contra els responsables subsidiaris serà dictat pel batle, un
cop que figuri en el seu poder l'expedient administratiu de constrenyiment amb la declaració de fallit dels
obligats principalment al pagament.
5. Aquest acte, en què se xifrarà l'import del deute exigible al responsable subsidiari serà notificat a aquest.
6. Si són diversos els responsables subsidiaris i en el mateix grau, la responsabilitat d'aquests serà subsidiària,
llevat de norma en contra.
CAPÍTOL IV
El domicili fiscal
ARTICLE 13
El domicili fiscal serà únic:
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual, sempre que estigui situada en aquest terme
municipal. Altrament, el domicili podrà ser el que a aquest efecte declarin expressament i si
no ho fan, el de la seva residència habitual, tot i que es trobi fora del terme municipal.
b) Per a les persones jurídiques, el del seu domicili social.
ARTICLE 14
1. L'Administració podrà exigir als subjectes passius que declarin el seu domicili fiscal i, si el canvien, hauran
de presentar declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili tingui efecte davant
l'Administració fins que no es presenti l'esmentada declaració. L'Adminis tració podrà rectificar d'ofici el
domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.
2. L'incompliment de l'obligació establerta en el paràgraf anterior constituirà infracció simple.
3. A l'efecte de l'eficàcia de les notificacions es considerarà subsistent el darrer domicili declarat.
4. Si el subjecte passiu té la seva residència habitual fora del territori de l'Estat espanyol, haurà d'assenyalar un
domicili fiscal dins aquest territori a l'efecte de notificacions, requeriments i altres circumstàncies derivades
de la gestió del tribut de què es tracti.
CAPÍTOL V
La Base
ARTICLE 15
A l'ordenança pròpia de cada tribut s'establiran els mitjans i mètodes per determinar la base imposable
mitjançant el règim d'estimació directa quan els subjectes passius hagin presentat declaracions o documents que
impliquin la meritació del tribut; i mitjançant el règim d'estimació indirecta quan no s'hagin presentat aquestes
declaracions i documents i l'Adminis tració hagi de fixar les bases imposables aplicant les dades i antecedents
que tingui a la seva disposició o quan actuï la Inspecció estenent les corresponents actes de regularització de la
situació tributària dels subjectes passius.
ARTICLE 16
En qualsevol cas, es considerarà base liquidable el resultat de practicar a la base imposable les reduccions establertes per la llei pròpia del tribut o per l'ordenança fiscal corresponent.
CAPÍTOL VI
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 17
No s'atorgaran altres exempcions, bonificacions o deduccions que les concretament establertes a la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, respecte de cadascun dels tributs que aquesta
Llei preveu.
ARTICLE 18
Els beneficis tributaris s'atorgaran, en tot cas, a petició de l'interessat. A aquest efecte haurà de
presentar la sol⋅licitud, si es tracta de tributs periòdics, amb la declaració tributària; i si es tracta de tributs no
periòdics, amb la pertinent declaració o en el termini de reclamació davant l'Ajuntament de la liquidació
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practicada. És competència de la Comissió de Govern la concessió de qualsevol classe de benefici fiscal
sol⋅licitat.
CAPÍTOL VII
El tipus de gravamen i el deute tributari
ARTICLE 19
1. El deute tributari és la quantitat que deu el subjecte passiu a l'Adminis tració municipal i està integrat per:
a) La quota tributària
b) Els recàrrecs legalment exigibles sobre les bases o les quotes.
c) L'interès de demora.
d) El recàrrec per l'ajornament o fraccionament o el recàrrec de pròrroga.
e) El recàrrec de constrenyiment.
f) Les sancions pecuniàries.
2. Els recàrrecs establerts seran els següents:
a) Per ajornament o fraccionament, l'interès legal de demora el dia que comenci la meritació d'aquell.
b) El de pròrroga, que serà el del 10%.
c) El de constrenyiment, que serà el del 20%.
ARTICLE 20
La quota tributària podrà determinar-se:
a) En funció del tipus de gravamen, aplicat sobre la base que assenyali l'oportuna ordenança fiscal.
b) Per una quantitat fixa assenyalada a l'efecte a les respectives ordenances.
c) Per aplicació conjunta d'ambdós procediments.
CAPÍTOL VIII
Extinció del deute tributari
ARTICLE 21
El deute tributari s'extingirà, totalment o parcial, segons els casos per:
a) Pagament, en la forma establerta al capítol XV.
b) Prescripció.
c) Compensació.
d) Condonació.
e) Insolvència provada del deutor.
ARTICLE 22
Prescriuran als 5 anys els següents drets i accions:
a) El dret de l'Administració a determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació.
b) L'acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats.
c) L'acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d'ingressos indeguts.
ARTICLE 23
El termini de prescripció començarà a comptar en els diversos supòsits a què es refereix l'article
anterior, és a dir:
En el cas a, des de l'endemà de la meritació del tribut de què es tracti.
En el cas b, des de la data del terme de pagament establert.
En el cas c, des del moment en què es cometeren les respectives infraccions.
En el cas d, des del dia en què es realitzà l'ingrés indegut.
ARTICLE 24
1. Els terminis de prescripció a què es refereixen les lletres a, b i c de l'article 22 s'interrompen:
a) Per qualsevol acció administrativa realit zada amb coneixement formal del subjecte passiu, que condueixi al
renoneixement, regulació, inspecció, assegurament, comprovació, liquidació o recaptació del tribut meritat.
b) Per la interposició de reclamació o recurs de qualsevol classe.
c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu que condueixi al pagament o liquidació del deute.
2. El termini de prescripció a què es refereix la lletra d de l'article 22 s'interromprà per qualsevol acte fefaent del
subjecte passiu que pretengui la devolució de l'ingrés indegut o per qualsevol acte de l'Administració en què
se'n reconegui l'existència.
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ARTICLE 25
La prescripció s'aplicarà d'ofici sense necessitat que la invoqui l'obligat al pagament, el qual, això no
obstant, hi podrà renunciar. La renúncia es considerarà efectuada quan es pagui el deute tributari, llevat que el
cobrament s'hagi realit zat a la via de constrenyiment.
ARTICLE 26
La prescripció guanyada aprofita per igual al subjecte passiu i la resta de responsables del deute
tributari i, interromput el termini de prescripció per a un, es considera interromput per a tots els responsables.
ARTICLE 27
Els deutes tributaris es podran extingir, totalment o parcial, per compensació, tant d'ofici com a instància de part, amb els següents requisits:
a) Que s'hagi liquidat el deute tributari.
b) Que es presenti justificant dels crèdits compensats.
c) Que el deute i el crèdit corresponguin al mateix subjecte passiu.
d) Que no existeixi plet o retenció sobre el crèdit que es pretengui compensar. S'exclouen de la compensació els
deutes que hagin estat objecte d'ajornament o fraccionament, com també els ingressos que hagin de fer els
substituts per retenció i els crèdits que s'hagin endossat.
ARTICLE 28
Els deutes tributaris només podran ser objecte de condonació, rebaixa o perdó, en virtut de llei que així
ho estableixi i en la quantia i amb els requisits que s'hi determinin.
ARTICLE 29
Els deutes tributaris que no s'hagin pogut pagar en els respectius procediments executius per
insolvència provada del subjecte passiu i altres responsables, es declararan provisionalment extingits en la
quantia procedent, mentre no es rehabilitin en el termini de prescripció, i si així no s'esdevé, el deute quedarà
definitivament extingit.
CAPÍTOL IX
Garantia del deute tributari
ARTICLE 30
La hisenda municipal gaudirà de prelació per al cobrament dels dèbits tributaris vençuts i no satisfets,
mentre no concorri amb creditors que no ho siguin del domini, penyora, hipoteca o qualsevol altre dret real
degudament inscrit en el Registre abans de la data en què s'hi faci constar el dret de la hisenda municipal.
ARTICLE 31
1. En els tributs que gravin periòdicament els béns o drets inscrivible en un registre públic o els seus productes
directes, certs o presumptes, l'Ajuntament tindrà preferència sobre qualsevol altre creditor o adquirent, tot i
que aquests hagin inscrit els seus drets per al cobrament dels deutes no satisfets corresponents a l'any natural
en què s'exerciti l'acció adminis trativa de cobrament i l'immedia tament anterior.
2. A l'efecte del que es disposa en el número anterior, es considera que s'exercita l'acció adminis trativa de cobrament quan s'inicia el procediment de recaptació en període voluntari.
ARTICLE 32
1. Els deutes i responsabilitats tributaris derivats de l'exercici d'explotació i activitats econòmiques per persones
físiques, societats i entitats jurídiques, seran exigides als qui els succeeixin per qualsevol concepte en la
respectiva titularitat, sense perjudici del que per a l'herència acceptada a benefici d'inventari estableix el Codi
civil.
2. Qui pretengui adquirir aquesta titularitat, amb la prèvia conformitat del titular actual, tindrà dret a sol⋅licitar a
l'Administració certificació detallada dels deutes i responsabilitats tributaris derivats de l'explotació i activitats
a què es refereix el número anterior. En cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu o no es
faciliti en el termini de dos mesos, aquell quedarà exempt de la responsabilitat establerta en aquest article.
CAPÍTOL X
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Tributs municipals

ARTICLE 33
Es consideren tributs municipals els que l'Ajuntament estableixi segons el que preveu la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
CAPÍTOL XI
Imposició i ordenació de tributs locals
ARTICLE 34
La imposició de tributs de caràcter local i l'aprovació, si s'escau, de la respectiva ordenança fiscal, o la
seva modificació, s'ajustaran igualment a les normes contingudes a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i la Llei
7/1985, de 2 d'abril, i la resta de disposicions aplicables.
CAPÍTOL XII
Infraccions i sancions tributàries
ARTICLE 35
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions tipificades i sancionades a les lleis. Les infraccions tributàries són sancionables fins i tot a títol de simple negligència.
2. Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques que realitzin accions o omissions tipificades com a
infraccions a les lleis i en particular les que es refereixen a l'apartat 3 de l'article 77 de la Llei general
tributària.
3. En els supòsits prevists a l'article 77-4 de la Llei general tributària, les accions o omissions tipificades a les
lleis no donaran lloc a responsabilitat per infracció tributària, tot i que s'exigeixi l'interès de demora, a més de
les quotes, imports i recàrrecs pertinents, en regularitzar la situació tributària dels subjectes passius o dels
restants obligats.
ARTICLE 36
Les infraccions tributàries poden ser:
a) Infraccions simples
b) Infraccions greus
ARTICLE 37
Constitueix infracció simple l'incompliment de les obligacions o deures tributaris exigits a qualsevol
persona, sigui o no subjecte passiu, per raó de la gestió dels tributs i quan no constitueixen infraccions greus.
ARTICLE 38
Constitueixen infraccions greus les següents conductes:
a) Deixar d'ingressar en els terminis assenyalats la totalitat o part del deute tributari dels pagaments a compte o
fraccions, com també les quantitats retingudes o les que s'hagin hagut de retenir.
b) Gaudir de beneficis fis cals o devolucions o obtenir-ne indegudament.
c) La resta d'assenyalades a l'article 79 de la Llei general tributària.
ARTICLE 39
Les infraccions tributàries se sancionaran, segons els casos, mitjançant:
1. Multa pecuniària, fixa o proporcional. La quantia de les multes fixes s'actualitzarà conformement al que
estableixen les lleis de pressuposts generals de l'Estat. La multa pecuniària proporcional s'aplicarà sobre el deute
tributari, sobre les quantitats que hagin deixat d'ingressar o sobre l'import dels beneficis o devolucions
indegudament obtinguts.
2. La resta de mesures assenyalades als números 2, 3 i 4 de l'article 80 de la Llei general tributària.
ARTICLE 40
Les sancions tributàries es graduaran atenent en cada cas concret:
a) La bona o mala fe dels subjectes infractors.
b) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
c) La comissió repetida d'infraccions tributàries.
d) La resistència, negativa o obstrucció a l'acció investigadora de l'Adminis tració.
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e) El compliment espontani de les obligacions formals o el retard en aquest.
f) La transcendència per a l'eficàcia de la gestió tributària de les dades, informes o antecedents no facilitats i, en
general, de l'incompliment de les obligacions formals o d'índole comptable o regis tral i de la col⋅laboració o
informació prestades a l'Administració.
g) La quantia del perjudici econòmic causat a la hisenda municipal.
h) La conformitat del subjecte passiu o responsable del deute a la proposta de liquidació que es formuli.
ARTICLE 41
Les infraccions tributàries, tant les simples com les greus, se sancionaran conformement al que
disposen els articles 80 a 89, ambdós inclosos, de la Llei 10/1985, de 26 d'abril, per la qual es modificà en part
la Llei general tributària.
ARTICLE 42
La competència per imposar les sancions recaurà en el batle president d'aquest Ajuntament,
conformement al que disposa l'article 21-k) de la Llei 7/1985, de 22 d'abril, i el procediment serà el previst en el
Reial Decret 2.631/1985, de 18 de desembre, i la resta de disposicions concordants.
CAPÍTOL XIII
Revisió dels actes en via administrativa
ARTICLE 43
L'Administració municipal rectificarà en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els
errors materials o de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut cinc anys des que es dictà l'acte de
què es tracti.
ARTICLE 44
Contra els actes sobre aplicació dels tributs locals podrà formular-se, davant el mateix òrgan que els
dictà, el corresponent recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a partir de la
notificació expressa o l'exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de contribuents. Contra la
denegació d'aquest recurs de reposició, els interessats podran interposar directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, si la denegació fos expressa, i d'un any si fos tàcita, des de la data
d'interposició del recurs de reposició.
ARTICLE 45
Per interposar el recurs de reposició a què es refereix l'article anterior no es requerirà el previ pagament
de la quantitat exigida, però la interposició del recurs no detindrà mai l'acció administrativa per a la cobrança,
llevat que l'interessat compleixi els requisits a què es refereix l'article 14.4 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre.
ARTICLE 46
Contra els acords d'imposició i ordenació de tributs fiscals no es podrà interposar altre recurs que el
contenciós administratiu, a partir de la publicació d'aquells al BOCAIB en la forma i terminis que estableixin les
normes reguladores d'aquesta Jurisdicció.
CAPÍTOL XIV
Normes de gestió
ARTICLE 47
1. L'Ajuntament durà a terme la gestió dels tributs locals, conforme ment al que preveu la Llei 39/88, de 28 de
desembre i la Llei general tributària.
2. La gestió dels tributs comprèn les actuacions necessàries per a la determinació del subjecte passiu, de les
bases i de tots els elements necessaris per quantificar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació.
3. Els actes de determinació de les bases i deute tributari gaudeixen de presumpció de legalitat, que només podrà
destruir-se mitjançant revisió, revocació o anul⋅lació practicada d'ofici o en virtut dels recursos pertinents.
4. Aquests actes seran immediatament executius llevat que una disposició estableixi expressament el contrari.
ARTICLE 48
La gestió dels tributs s'iniciarà:
a) Per declaració del subjecte passiu.
b) D'ofici.
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c) Per actuació investigadora de la Inspecció.
d) Per denúncia pública.
ARTICLE 49
1. Es considera declaració tributària tot document pel qual es manifesti o reconegui espontàniament davant
l'Administració que s'han donat o esdevingut les circumstàncies o elements integrants del fet imposable. La
presentació davant l'Admi nistració dels documents que continguin el fet imposable o el constitueixin es
considerarà declara ció tributària.
2. Serà obligatòria la presentació de la declaració en els terminis assenyalats a cada ordenança i en general dins
els trenta dies hàbils següents al del fet imposable. La presentació fora de termini se sancionarà com a
infracció simple.
ARTICLE 50
Qualsevol persona, natural o jurídica, pública o privada, estarà obligada a proporcionar a l'Administració tributària tota classe de dades, informes o antecedents amb transcendència tributària, deduïts de les seves
relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones.
ARTICLE 51
1. Els subjectes passius i la resta d'obligats tributaris podran formular a l'Administració municipal consultes
degudament documentades respecte del règim, la classificació o qualificació tributària que en cada cas
correspongui. La contestació tindrà caràcter de simple informació i no d'acte adminis tratiu, i no vincularà
l'Administració municipal.
2. Tot i el que estableix l'apartat anterior, el subjecte passiu que després d'haver fet la seva consulta compleixi
les obligacions tributàries d'acord amb la resposta de l'òrgan competent, no incorrerà en responsabilitat, si
reuneix els següents requisits:
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a) Que comprengui tots els antecedents i circums tàncies necessaris per a la formació del judici de
l'Adminis tració.
b) Que aquells no s'hagin alterat posteriorment.
c) Que s'hagi fet la consulta abans de produir-se el fet imposable o dins el termini per a la seva
declaració o autoliquidació.
ARTICLE 52
L'Administració pot sol⋅licitar declaracions i ampliació d'aquestes, com també l'esmena dels
defectes observats, en tot el que sigui necessari per a la liquidació del tribut i la seva comprovació.
L'incompliment d'aquesta obligació per part dels interessats es tipifica com a infracció simple i se
sanciona com a tal.
ARTICLE 53
Per a la comprovació, investigació i inspecció dels tributs, hom s'ajustarà al que es disposa en el
capítol d'aquesta Ordenança.
ARTICLE 54
Tant en procediment de gestió com en el de resolució de les reclamacions, qui faci valer el seu
dret haurà de provar els fets i la resta de circumstàncies en què el fonamenti. Es considerarà complerta
aquesta obligació si es designen de manera concreta els elements de prova en poder de l'administració
tributària municipal.
ARTICLE 55
Sempre que la naturalesa del tribut ho permeti, l'Ajuntament podrà establir concert amb els
interessats per a l'exacció d'aquest, segons les condicions que per a cada cas concret s'acordin. Contra
aquest acord no es podrà interposar cap recurs.
ARTICLE 56
Les liquidacions podran ser provisionals o definitives.
1. Tindran la consideració de definitives:
a) Les practicades després de la comprovació administrativa del fet imposable i la seva valoració, hi
hagi hagut o no liquidació provisional.
b) Les que no s'hagin comprovat dins el termini de prescrip ció.
2. Tindran caràcter de provisionals a la resta de casos, tant si es tracta de liquidacions a compte,
complementàries, caucionals, parcials o totals, com d'autoliquidacions.
ARTICLE 57
L'Administració municipal no està obligada a ajustar les liquidacions o les dades que els
subjectes passius hagin consignat a les seves declaracions o autoliquidacions. L'augment de la base
tributària sobre la resultant de les declaracions o autoliquidacions s'haurà de notificar en la deguda forma
al subjecte passiu.
ARTICLE 58
1. Podran ser objecte de padró o matrícula de contribuents els tributs en què, per la seva naturalesa, es
produeixi continuïtat de fet imposable.
2. Les altes es produiran, per declaració del subjecte passiu, per l'acció investigadora de la Inspecció o
d'ofici, i tindran efecte des de la data en què per disposició de l'ordenança respectiva es produeixi la
meritació del tribut i l'obligació de contribuir.
3. Els subjectes passius hauran de formular les baixes i un cop comprovades produiran la definitiva
eliminació del padró amb efectes a partir del període següent al que s'hagin presentat, llevat que a
l'ordenança fiscal del tribut de què es tracti s'estableixi altra cosa.
4. Els contribuents estaran obligats a fer saber a l'Administració, en el termini de trenta dies hàbils
següents a aquell en què es produeixi, tota modificació que pugui originar alta, baixa o alteració en el
padró.
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5. Els padrons i matrícules de contribuents se sotmetran cada exercici a l'aprovació de la Comissió de
Govern d'aquest Ajuntament i s'exposaran al públic a l'efecte de reclamació durant un termini d'un mes
comptat des de la publicació de l'anunci al BOCAIB.
6. L'exposició al públic dels padrons o matrícules produirà els efectes de notificació de les liquidacions de
quotes que hi figurin consignades. Contra aquestes es podrà interposar recurs de reposició, previ al
contenciós admi nistratiu en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la fi del període d'exposició
pública.
ARTICLE 59
Les liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius amb indicació de:
a) Els elements essencials d'aquestes.
b) Els mitjans d'impugnació que es puguin exercir, amb indicació de terminis i organismes en què
s'hauran d'interposar.
c) El lloc, termini i forma en què s'hagi de satisfer el deute tributari.
CAPÍTOL XV
Recaptació
ARTICLE 60
1. La recaptació dels tributs es podrà fer:
a) En període voluntari.
b) Per via de constrenyiment.
2. En els tributs que en siguin susceptibles, la recaptació es farà pel sistema d'autoliquidació, que s'haurà
d'ingressar en el moment de ser presentada.
3. En els tributs que no admetin l'autoliquidació i respecte dels quals es pugui exigir legalment, com
també quan es tracti de preus públics, s'exigirà sempre el pagament anticipat mitjançant el sistema de
dipòsit previ, que s'haurà de fer en el moment en què l'interessat presenti la sol⋅licitud que determini el
fet imposable o l'aplicació del preu públic.
ARTICLE 61
1. El termini d'ingrés voluntari dels deutes tributaris es comptarà a partir de:
a) La notificació directa al subjecte passiu de la liquidació quan es practiqui individualment.
b) L'obertura del termini recaptador, quan es tracti de tributs de cobrament periòdic que són objecte de
notificació col⋅lectiva.
c) La data de la meritació en el supòsit d'autoliquidació.
ARTICLE 62
Els obligats al pagament faran efectius els seus deutes en període voluntari dins els terminis
següents:
1. Els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Administració, s'hauran de pagar:
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del mes
següent o l'immediat hàbil posterior.
b) Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 de
mes següent o l'imme diat hàbil posterior.
c) Les corresponents a tributs periòdics que són objecte de notificació col⋅lectiva, dins el termini
anunciat en els edictes de cobrança que es publiquin d'acord amb l'establert a l'article 81 del
Reglament general de recaptació.
d) Els deutes resultants de concerts s'ingressaran en els terminis que s'hi determinin.
e) Els deutes no tributaris, en els terminis que determi nin les normes, segons les quals aquests deutes
s'exigeixin i, si manquen, en els terminis establerts als apartats a i b d'aquest número.
2. Els deutes que s'hagin de satisfer mitjançant efectes timbrats, en el moment de la realització del fet
imposable.
ARTICLE 63
Transcorreguts els terminis d'ingressos en període voluntari sense haver fet efectiu el deute i
sense que se n'hagi sol⋅licitat i obtingut l'ajornament o fraccionament, es procedirà a la seva exacció per la
via de constrenyiment amb el recàrrec del 20% sobre l'import d'aquest i els interessos de demora que
pertoquin.
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L'Administració municipal podrà concedir l'ajornament o fraccionament del pagament del deute
tributari, en els termes establerts al Regla ment general de recaptació.
ARTICLE 64
1. El pagament dels deutes s'haurà de fer en efectiu o mitjançant efectes timbrats, segons disposin les
ordenances de cada tribut.
2. El pagament en efectiu podrà fer-se a través dels següents mitjans:
a) Diner de curs legal.
b) Xec o taló bancari o de caixa d'estalvis degudament conformat, nominatiu, a favor de l'Ajuntament.
c) Transferència bancària o de caixa d'estalvis.
d) Gir postal.
e) Qualsevol altre que autoritzi l'Ajuntament.
ARTICLE 65
El pagament dels tributs periòdics que són objecte de notificació col⋅lectiva podrà fer-se
mitjançant la domiciliació a establiments bancaris o caixes d'estalvi, sol⋅licitada a través dels documents
que estableixi el mateix Ajuntament.
ARTICLE 66
Qui pagui un deute tindrà dret que se li lliuri el corresponent rebut o document justificatiu del
pagament fet.
El rebut o justificant de pagament haurà d'indicar, almenys, les següents circumstàncies: nom i
llinatges, raó social o denominació del deutor, domicili d'aquest, concepte tributari i període a què es
refereix, quantitat i data de cobrament.
ARTICLE 67
1. El procediment de constrenyiment s'iniciarà quan, vençut el termini d'ingrés en període voluntari, no
s'hagi satisfet el deute tributari. El venciment del termini d'ingrés en període voluntari determi narà
l'exigibilitat del recàrrec de constrenyiment establert reglamentària ment i la meritació dels interessos de
demora.
2. Tindran caràcter de títols que comporten execució:
a) Les relacions certificades de deutors en els tributs periòdics de recaptació col⋅lectiva.
b) Les certificacions de descobert a la resta de casos.
ARTICLE 68
1. La provisió de constrenyiment és l'acte del tresorer municipal que despatxa l'execució contra el
patrimoni del deutor. La provisió ordenarà l'execució forçosa sobre els béns i drets del deutor i només
podrà ser impugnada al⋅le gant el pagament, la prescripció, l'ajornament, i la falta de notificació
reglamentària de la liquidació, i el defecte formal en el títol expedit per l'execució.
2. La impugnació que faci de la provisió de constrenyiment s'haurà d'ajustar als terminis i normes
continguts en el Reglament general de recaptació, sense que la interposició de qualsevol recurs o
reclamació produeixi la suspensió del procediment de constrenyiment llevat que es garanteixi legalment
el pagament dels dèbits exigits o se'n consigni l'import a la Caixa Municipal o la Caixa General de
Dipòsits, llevat que l'Adminis tració apreciï que ha existit en perjudici d'un contribuent que l'hagi instat,
error material, aritmètic o de fet en la determi nació del deute que se li exigeix.
CAPÍTOL XVI
Inspecció
ARTICLE 69
Correspon a la Inspecció de Tributs:
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que ignori l'Administració.
b) Practicar les liquidacions tributàries resultants d'aquestes actuacions d'investigació i de les de
comprovació que se li encomanin.
c) Realitzar, per pròpia iniciativa, o a sol⋅licitud d'altres òrgans de l'Adminis tració, les actuacions
inquisitives o d'informació que, duites a terme davant particulars o altres organismes, condueixin
directament o indirecta a l'aplicació dels tributs municipals.
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ARTICLE 70
Els inspectors dels tributs podran entrar, amb la identificació prèvia com a tals, a les finques,
locals de negoci i altres establiments o llocs en què es desenrotllin activitats o explotacions sotmeses a
gravamen, i si l'amo o morador de la finca o local s'hi oposa i es tracta del domicili particular de qualsevol
espanyol o estranger, serà necessària l'obtenció de l'oportú manament judicial.
ARTICLE 71
1. Els inspectors de l'habitatge, local, despatx o oficina hauran d'examinar els llibres i la documentació del
subjecte passiu que tinguin relació amb el fet imposable, en la seva presència o en la de la persona que
designi.
2. Atès que es tracta de registre i documents establerts per normes de caràcter tributari o de justificants
exigits per aquestes, se'n podrà requerir la presentació a les oficines de l'Administració municipal per al
seu examen.
ARTICLE 72
Les actuacions de comprovació o d'investigació podran desenrotllar-se indistintament:
a) En el lloc en què el subjecte passiu tingui el domicili tributari o en el del representant que a tal efecte
hagi designat.
b) On es realitzin totalment o parcial les activitats gravades.
c) On existeixi alguna prova, almenys parcial, del fet imposable.
d) A les oficines públiques a què es refereix l'article 145-2 de la Llei general tributària.
ARTICLE 73
Les actuacions de la Inspecció de Tributs es documentaran en:
a) Diligències
b) Comunicacions
c) Informes
d) Actes prèvies o definitives
ARTICLE 74
1. Són diligències els documents que estén la Inspecció durant el procediment inspector, per fer constar
tots els fets o circumstàncies amb relle vància per al servei que s'hi produeixin, com també les
manifestacions de les persones amb què actua la Inspecció.
2. Les diligències són documents preparatoris de les actes prèvies i definitives, que no contenen propostes
de liquidacions tributàries.
3. A les diligències es farà constar el lloc i la data de la seva exp edició, com també el domicili en què
s'estengui; la firma dels inspectors i el nom, llinatges, document nacional d'identitat i signatura de la
persona amb la qual s'entenguin les actuacions; la identitat de l'obligat tributari a què es refereixin i els
fets o circumstàncies que constitueixen el contingut de la diligència.
4. Es lliurarà sempre un exemplar de les diligències a la persona amb qui s'entenguin les actuacions. Si es
nega a signar-lo, s'hi farà constar així. I si es nega a rebre'l, se li trametrà per qualsevol dels mitjans
admesos en dret.
ARTICLE 75
1. Son comunicacions els mitjans documentals a través dels quals la inspecció es relaciona unilateralment
amb qualsevol persona en l'exercici de les seves funcions.
2. A les comunicacions es farà constar el lloc i la data de la seva expedició, la identitat de la persona o
entitat, la firma de qui la trameti i els fets o circumstàncies que es comuniquen o el contingut del
requeriment que a través de la comunicació s'efectua.
3. Les comunicacions s'estendran per duplicat i la Inspecció en conservarà un exemplar.
ARTICLE 76
Són informes els que la Inspecció emeti, d'ofici o a petició de tercers, i que siguin preceptius
conforme ment a l'ordenament jurídic, els sol⋅licitin altres òrgans o serveis de l'Adminis tració o els poders
legis latiu o judicial, o resultin necessaris per aplicar els tributs.
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ARTICLE 77
1. Són actes d'inspecció els documents que aquesta estén amb el fi de recollir els resultats de les seves
actuacions de comprovació i investigació, en què es proposa en tot cas la regularització que consideri
procedent de la situació tributària del subjecte passiu. Són els documents directament preparatoris de
les liquidacions tributàries derivades de les actuacions inspectores, en els quals se n'incorpora una
proposta.
2. A les actes d'inspecció es consignaran:
a) Lloc i data de la seva formalització.
b) Signatura dels inspectors.
c) Nom i llinatges, DNI i signatura de la persona objecte de les actuacions i el caràcter amb què hi
intervé.
d) Els elements essencials del fet imposable i les circums tàncies que permetin la regularització de la
situació tributària del contribuent que els inspectors considerin procedents.
e) La conformitat o disconformitat del subjecte passiu o representant d'aques t.
3. Les actes que estengui la Inspecció tenen la naturalesa de documents públics i són prova dels fets que
en motiven la formalització, llevat que s'acrediti el contrari. S'hi proposarà la regularització de les
situacions tributàries que es consideri procedent amb expressió de les infraccions apreciades, incloenthi quan s'escaigui els interessos de demora i les sancions aplicables.
ARTICLE 78
Són actes de conformitat aquelles en què el subjecte passiu presti la seva conformitat a la
rectificació o proposta de liquidació practicada a l'acta per part de la Inspecció. Aquesta l'hi farà constar
així i en lliurarà un exemplar a l'interessat, un cop signada per les dues parts, amb la qual cosa el subjecte
passiu quedarà notificat del contingut i es considerarà que la conformitat s'estén no només als fets
recollits a l'acta, sinó també a tots els elements determinants de la quantia del deute tributari, que el
subjecte passiu haurà d'ingressar en els terminis que la notificació determini.
ARTICLE 79
1. Són actes de disconformitat les que s'estenen quan el subjecte passiu es nega a signar-la o, en cas que
ho faci, no presta la seva conformitat a la proposta de regularitza ció que aquesta conté. En aquest cas,
s'incoarà l'oportú expedient adminis tratiu i el subjecte passiu quedarà advertit, a l'exemplar que se li
lliuri, del seu dret a presentar les al⋅legacions que consideri oportunes dins el termini dels 15 dies
següents al setè posterior a la data en què s'hagi estès l'acta.
2. Si la persona amb la qual es realitzen les actuacions es nega a signar l'acta, l'inspector l'hi farà constar,
com també que li'n lliura un exemplar duplicat; i si es nega a rebre aquest duplicat, l'inspector l'hi farà
constar igualment, i el corresponent exemplar es trametrà al subjecte passiu dins els tres dies següents.
3. A les actes de disconformitat s'indicaran els fets i fonaments de dret en què es basa la proposta de
regularit zació, com també la disconformitat amb uns o altres del subjecte passiu, sense perjudici del seu
dret a formular en el moment oportú totes les al⋅legacions que consideri convenients.
ARTICLE 80
1. Són actes amb prova preconstituïda les que s'estenen sense necessitat de la presència del subjecte
passiu, perquè existeix prova preconstituïda del fet imp osable i, a l'acta s'indicarà, amb el detall
necessari, en què consisteix aquesta prova i s'hi adjuntarà, en tot cas, informe de l'actuari.
2. L'acte i l'informe, com també la iniciació de l'expedient, es notificaran al subjecte passiu, el qual en el
termini de 15 dies podrà al⋅legar tot el que convingui al seu dret o expressar la seva conformitat.
3. A la vista de l'acta i de l'informe, i de les al⋅legacions del subjecte passiu, es dictarà l'acte administratiu
que correspongui, i ho notificarà degudament al subjecte passiu el qual podrà interposar recurs de
reposició, tot i que no s'hagin formulat anteriorment al⋅legacions.
ARTICLE 81
Són actes prèvies les que estén la Inspecció quan no ha pogut ultimar la comprovació i
investigació dels fets o bases imposables i sigui necessari suspendre les actuacions.
ARTICLE 82
Les actes de la Inspecció es tramitaran:
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1. Quan es tracti d'actes de conformitat, es considerarà produïda la liquidació tributària d'acord amb la
proposta formulada a l'acta, si transcorregut el termini d'un mes des de la data d'aquesta no s'ha notificat
a l'interessat cap acord en què es rectifiquin els errors materials apreciats a la proposta formulada,
s'iniciï l'expedient adminis tratiu a què es refereix l'apartat o es deixi sense eficàcia l'acta incoada i
s'ordeni completar les actuacions practicades durant el termini no superior a tres mesos. En aquest
darrer supòsit, el resultat de les actuacions complementàries es documentarà en acta, la qual es tramitarà conforme ment a la seva natura.
2. Si a la proposta de liquidació formulada a l'acta s'observa error en l'apreciació dels fets en què es
fonamenta o indeguda aplicació de normes jurídiques, l'òrgan competent acordarà de forma motivada la
iniciació del corresponent expedient administratiu, i ho notificarà a l'interessat en el termini d'un mes.
Aquest podrà presentar les al⋅legacions que consideri convenients en el termini dels 15 dies següents a
la notificació de l'acord, i transcorregut aquest termini d'al⋅legacions es dictarà al liquidació que
correspongui dins els 15 dies següents.
3. Quan l'acta sigui de disconformitat, l'Administració, a la vista de l'acta i el seu informe i de les
al⋅legacions que hagi formulat, si s'escau, l'interessat dictarà l'acte adminis tratiu que correspongui dins
el mes següent a la fi del termini per formular al⋅legacions.
Així mateix, dins el mateix termini per resoldre, podrà acordar-se que es completi l'expedient en
qualsevol dels seus punts, i la Inspecció haurà de practicar les actuacions que escaiguin en un termini
no superior a tres mesos. En aquest cas, l'acord adoptat es notificarà a l'interessat i interromprà el
còmput del termini per resoldre. Complertes les actuacions complementàries, si s'incoa nova acta,
aquesta substituirà en tots els seus punts l'anteriorment formalitzada i es trami tarà segons escaigui;
altrament es posarà de nou de manifest l'expedient complet a l'interessat per un termini de 15 dies i
l'Administració resoldrà dins el mes següent.
4. Quan l'acta sigui de prova preconstituïda, es dictarà l'acte adminis tratiu que escaigui dins el mes
següent a la fi del termini per formular les al⋅legacions.
5. Les liquidacions tributàries resultants d'una acta de conformitat i la resta d'actes de liquidació
practicada a conseqüència d'actuació inspectora seran reclamables en reposició, sense que es puguin
impugnar en si les actes de conformitat, sinó únicament les liquidacions tributàries que en resultin.
Tampoc l'obligat tributari no podrà impugnar els fets i els elements determinants de les bases tributàries
respecte dels que expressà la seva conformitat, llevat que provi haver incorregut en error de fet.
CAPÍTOL XVII
Denúncia pública
ARTICLE 83
1. L'acció de denúncia pública és independent de l'obligació de col⋅laborar amb l'Administració.
2. L'acció de denúncia serà pública i perquè produeixi drets a favor del denunciant, s'haurà d'estendre,
signar i ratificar per escrit, acreditant la personalitat i constituint un dipòsit del 10% de l'import de la
infracció denunciada.
3. Si la comprovació de la denúncia ocasiona despeses, es cobriran amb l'import del dipòsit. Si no resulta
certa, s'ingressarà aquest import a la Caixa de la corporació, un cop deduïda la quantitat necessària per
satisfer les despeses originades, si s'escau.
4. En cas de resultar certa la denúncia i un cop realitzat l'ingrés del deute tributari, el denunciant tindrà
dret a més del 50% de la multa que resulti definitivament imposada, a la devolució del dipòsit que hagi
fet o del romanent en cas que s'hagin originat despeses en la comprovació de la denúncia, per a la qual
cosa l'Administració Municipal haurà de presentar-li l'oportú compte.
CAPÍTOL XVIII
Legislació supletòria
ARTICLE 84
En tot el que no preveu aquesta Ordenança, hom s'ajustarà al que disposa la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals; Llei general tributària; Reglament general de la inspecció dels tributs de 25 d'abril de
1986; Reglament general de recaptació de 14 de novembre de 1968; els preceptes de les respectives
ordenances fiscals reguladores de cada tribut en particular i vigents en aquest municipi, i totes les disposicions que resultin aplicables en matèria tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha resultat adoptada per no haver
estat presentada pels interessats, en termini legal, cap reclamació contra l'acord provisional de 29 de juny
de 1989, entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de mil nou-cents noranta i continuarà la seva vigència
fins que no sigui derogada.
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Aquesta ordenança sustitueix, a partir del 1-1-2005, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 30-1-2003. Publicada al
BOIB nº 187 ext de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Concepte 112,00 - 112,01
CONCEPTE
CAPÍTOL I
Disposició general
ARTICLE 1
Conformement al que preveu l'article 59.1, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals,
l'Ajuntament de Palma estableix i exigirà l'Impost sobre béns immobles.
CAPÍTOL II
Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de l´impost la titularitat dels següents drets sobre els bens immobles
rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D´una concessió administrativa sobre els propis bens immobles o sobre els serveis públics als
quals estiguin afectes.
b) D´un dret real de superfície.
c) D´un dret real d´usdefruit.
d) D´un dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspon de entre els definits a l’apartat anterior per al ordre en ell
establert, determinarà la no subjecció del immoble a les restants modalitats en el mateix previstes.
ARTICLE 3
1. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles
urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores
del cadastre immobiliari.
2. En el cas de que un mateix immoble es trobi localitzat en distints termes municipals, s’entendrà a
efectes d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu terme
municipal.
ARTICLE 4
No estaran subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic marítim-terrestre i
hidràulic, sempre que sigui d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietats del Municipi:
· Els de domini públic afectes a ús públic.
· Els de domini públic afectes a un servei púbic gestionat directament per l’Ajuntament
exceptuant quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
· Els béns patrimonials, exceptuant igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.
CAPÍTOL III
Subjectes passius
ARTICLE 5
Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei 57/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ostentin la
titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.
El disposat en l’apartat anterior, serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu
de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes del dret comú. l’Ajuntament,

17

Gestió Tributària

repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en els què, no reunint la condició de subjectes
passius del mateix, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.
Així mateix, el substitut del contribuent, podrà repercutir sobre els demés concessionaris la part
de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d’ells.
CAPÍTOL IV
Responsables
ARTICLE 6
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el fet
imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte dels dits drets, quedaran afectes al pagament de la
totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes prevists a la Llei
General Tributària. A aquest efectes, els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents
sobre les deutes pendents per l’impost sobre béns immobles associats a l’immoble que es transmet.
Responen solidàriament de la quota d’aquest impost i en proporció a les seves respectives
participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereixen l'article 35.4 de la Llei
General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el cadastre immobiliari. De no figurar inscrits, la
responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.
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 General Tributària.
CAPÍTOL V
Exempcions
ARTICLE 7
1. Estaran exempts els següents immobles:
a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, que
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així
com els de l’Estat afectes a la Defensa Nacional.
b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú.
c) Els de l'església catòlica, en els termes prevists a l'acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu
sobre assumptes econòmics, datat el 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals
no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de
cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor
i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació
diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
f) Els béns de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros i els béns de
naturalesa rústica la quota líquida dels quals, o la quota agrupada a que fa referència l’article
17.2 d’aquesta ordenança, sigui inferior a 5 euros.
g) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament dels quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat
del poblat d’arbres sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti.
h) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i edificis enclavats en els mateixos terrenys, que
estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a
l'explotació d'aquestes línies.
No n'estaran exempts, conseqüentment, els establiments d'hoteleria, espectacles, comercials i
d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la Direcció i les instal·lacions
fabrils.
2. Així mateix, prèvia sol·licitud estaran exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyança per a centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concert educatiu, en quant a la superfície afectada a l’ensenyança
concertada. Aquesta exempció haurà de ser compensada per a l’Administració comp etent.
b) Els declarats expressament o individualitzada monument o jardí històric d'interès cultural,
mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix el seu article
12 com a integrants del patrimoni històric espanyol, com també els compresos a les disposicions
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addicionals primera, segona i cinquena d'aquesta Llei.
Aquesta exempció no afectarà a qualsevol classe de béns urbans ubicats en el perímetre
delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats,
sinó exclusivament els que compleixin les següents condicions:
a) En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció a l’instrument de
planejament urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
Patrimoni Històric Espanyol.
b) A llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 50 anys i
estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, per al que
s’aprova el reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el
Règim del Sol i d’ordenació Urbana, com a objecte de protecció integral en els termes prevists a
l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
c) La superfície dels monts en que es realitzi repoblacions forestals o regeneració de masses
poblades d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració
forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a partir del període
impositiu següent a aquell en què es realitzi la seva sol·licitud.
CAPITOL VI
Base imposable i liquidable
ARTICLE 8
La base imposable d’aquest impost estarà constituïda per al valor cadastral dels béns immobles,
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme al que es disposa a les normes
reguladores del cadastre immobiliari.
ARTICLE 9
La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció a
que es refereixen els articles següents.
La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en el procediment de
valoració col·lectiva. Dita notificació inclourà la motivació de la reducció aplicada mitjançant l’aplicació
del valor base que correspon a l’immoble així com els imports de dita reducció i de la base liquidable en
el primer any de vigència del nou valor cadastral en aquest impost.
Quan es produeixin alteracions de termes municipals i mentre no s’aprovi una nova ponència de
valors, els béns immobles que passin a formar part d’un altre municipi mantindran el mateix règim
d’assignació de bases imposables i liquidables que tinguessin en el d’origen.
En el procediment de valoració col·lectiva, la determinació de la base liquidable serà
competència de la Direcció General del Cadastre i recurrible davant el Tribunal Econòmic Administratiu
de l’Estat.
ARTICLE 10
1. La reducció en la base imposable serà aplicable a aquells béns immobles urbans i rústics que es
trobin en alguna d’aquestes dues situacions:
a. Immobles el valor cadastral dels quals s’incrementi, com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de:
1º) L’aplicació de la primera ponència cadastral de valors aprovada amb
posterioritat al primer de gener de 1997.
2º) L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’aprovin una vegada
transcorregut el període de reducció establert a l’article 12 de la present Ordenança.
b. Immobles situats en municipis per als que s’hagués aprovat una ponència de valors que
hagi donat lloc a l’aplicació de la reducció prevista en el paràgraf a) anterior i el valor
cadastral del qual s’alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, per qualsevol de les
causes següents:
1º) Procediment de valoració col·leciva de caràcter general
2º) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial
3º) Procediment simplificat de valoració col·lectiva
4º) Procediment d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds,
subsanació de discrepàncies i inspecció cadastral
2. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de prèvia sol·licitud pels subjectes passius de
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3.

4.

l’impost.
La reducció establerta en aquest article no s’aplicarà respecte de l’increment de la base
imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació
dels coeficients establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
En cap cas no serà aplicable aquesta reducció a béns immobles classificats com a de
característiques especials.

ARTICLE 11
1. La reducció s’aplicarà durant un període de 9 anys, a comptar des de l’entrada en vigor dels nous
valors cadastrals sense perjudici del disposat a l’article 13.
2. La quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar el coeficient reductor únic per a tots els
immobles afectats del municipi, a un component individual de la reducció, calculat per a cada
immoble.
3. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà minvant en
0,1 anualment fins a la seva desaparició.
4. El component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou
valor cadastral que correspongui a l’immoble el primer exercici de la seva vigència i el seu valor
base. Dita diferència es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat quan concorrin els supòsits
de l’article anterior, apartats 1er. b) 2º i b) 3º.
ARTICLE 12
El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor del nou
valor cadastral, excepte quan concorrin les següents circumstàncies:
a. Per aquells immobles per als que, havent-se produït alteracions susceptibles d’inscripció
cadastral prèviament a la modificació del planejament o al 1 de gener de l’any anterior a
l’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants de les ponències de valors a les que es
refereix l’article 10, encara que no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de
l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import de la base liquidable que, d’acord a
dites alteracions corresponguin a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor del nous
valors cadastrals per l’aplicació als esmentats béns de la ponència de valors anterior a la
darrera aprovada.
b. Per els immobles als que es refereix l’article 10 en el seu apartat 1.b).4º, el valor base serà el
resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la Direcció general
del cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de dividir el valor cadastral
mig de tots els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en el darrer padró entre la
mitja dels valors cadastrals resultants de l’aplicació de la nova ponència de valors.
En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, una vegada aprovada la
corresponent ponència de valors, la Direcció General del Cadastre farà públics el valor cadastral mig de
tots els immobles de la classe de què es tracti inclosos en el darrer padró del municipi i en el valor
cadastral mig resultant de l’aplicació de la nova ponència, abans de l’inici de les notificacions dels valors
cadastrals. Els anuncis d’exposició pública d’aquests valors mitjans es publicaran per edictes en el
B.O.I.B, indicant-se el lloc i termini, que no serà inferior a 15 dies.
Així mateix, aquest valor base, s’utilitzarà per aquells immobles que hagin de ser novament
valorats com a béns de classe diferent de la que tenien.
ARTICLE 13
1. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1.b).1º, s’iniciarà el còmput d’un nou període de
reducció i s’extingirà el dret a l’aplicació de la resta de la reducció que es vingués aplicant.
2. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1.b).2º, 3º i 4º, no s’iniciarà el còmput d’un nou període
de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats agafarà el valor corresponent a la resta
dels immobles del municipi.
CAPÍTOL VII
Quota tributària i tipus de gravamen
ARTICLE 14
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
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2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes
legalment.
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la llei reguladora, són els següents:
- Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,63%
- Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,51%
- Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3%
Bonificacions
ARTICLE 15
1. Tindran una bonificació del 90% en la quota íntegra de l’impost sempre que així es sol·liciti pels
interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les
empreses, urbanitzacions, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació
equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en
que s’iniciin les obres fins al posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps
es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puguin excedir de tres
períodes impositius.
2. Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes
impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de protecció oficial i
les que resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració de la mateixa i
sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.
3. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i
d’explotació comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre Règim fiscal de les cooperatives.
4. Podran gaudir d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes
impositius següents al referit en el punt 2 d’aquest article, les vivendes de protecció oficial i les que
resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració de la mateixa i
sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.
5. Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions
dels apartats anteriors d’aquest article, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de
família nombrosa. Aquesta bonificació només serà aplicable en el cas d’immobles que constitueixin el
domicili familiar, i sempre que el valor cadastral no superi els 30.000 euros. Aquesta bonificació es
concedirà a petició de l’interessat, la qual l’haurà d’efectuar abans del 31 de març de l’any pel qual se
sol·licita la bonificació, acredidant el compliment de les condicions per a gaudir-la.
CAPITOL VIII
Període impositiu i meritació
ARTICLE 16
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el cadastre
immobiliari tindran efectivitat en la meritació d’aquest impost immediatament posterior al moment en
què es produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants del
procediment de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de
característiques especials coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del cadastre
immobiliari.
4. Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tinguin
transcendència a efectes d’aquest impost, determinaran l’obligació dels subjectes passius de
formalitzar les declaracions conduents a la seva inscripció en el cadastre immobiliari, conforme a
l’establert a les seves normes reguladores.
CAPÍTOL IX
Gestió de l’impost
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ARTICLE 17
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest
impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de reconeixement i
denegació de les exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients
de devolució dels ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra dits actes i
actuacions per l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest
apartat.
2. L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d’aquest impost
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el Municipi.
3. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels
procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, subsanació de discrepàncies i inspecció cadastral
previstos en les normes reguladores del cadastre immobiliari.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en què, de
conformitat amb els articles 65 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’hagin practicat prèviament les
notificacions del valor cadastral i base liquidable previstes en els procediments de valoració
col·lectiva.
Un cop transcorregut el termini d’impugnació previst en les esmentades notificacions sense que
s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i amb fermesa les bases imposable i
liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a
l’exacció de l’impost.
5. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en els demés
documents expressius de les seves variacions elaborades a l’efecte per la Direcció General del
Cadastre sense perjudici de la competència municipal per la qualificació d’immobles d’ús residencial
desocupats.
El citat padró, que es formarà anualment, contindrà la informació relativa als béns immobles,
separadament per als de cada classe i serà remès a L’Ajuntament abans de l’1 de març de cada any.
6. Les dades contingudes en el padró cadastral i en els demés documents citats a l’apartat anterior hauran
de figurar en les llistes cobratòries, documents d’ingrés i justificants de pagament de l’impost sobre
béns immobles.
7. En els supòsits en que resulti acreditada, amb posterioritat a l’emissió dels documents a què es refereix
l’apartat anterior, la no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral, les rectificacions que
respecte a aquell pugui acordar l’òrgan gestor a efectes de liquidació de l’impost meritat per al
corresponent exercici, hauran de ser immediatament comunicades a la Direcció General del Cadastre,
en la forma en que aquesta es determini. Aquesta liquidació tindrà caràcter provisional quan no
existeixi conveni de delegació de funcions entre el cadastre i L’Ajuntament.
En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció General del Cadastre confirmarà o
modificarà
el titular cadastral mitjançant acord que comunicarà a l’Ajuntament perquè es practiqui,
en el seu cas, liquidació definitiva.
8. Les competències que en relació a l’Impost sobre Béns Immobles s’atribueixen als Ajuntaments a
l’article 77 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’exerciran directament per L’Ajuntament o, a través dels convenis o
altres fórmules de col·laboració què es cel·lebrin amb qualsevol de les Administracions Públiques, en
els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb
aplicació, de forma supletòria de lo disposat en Títol I de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ARTICLE 18
En tot el que fa a la qualificació de les infraccions tributàries com també a les sanciones que
els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que regula l’Ordenança fiscal general, a la Llei General
Tributària i a les disposicions que la complementin i desenrotllin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fou originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 27 de
juliol de 1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 28
d’octubre de 2004 i definitivament el 23 de desembre de 2004, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005.
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Aquesta ordenança sustitueix, a partir del 1-1-2005, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 28-10-2004. Publicada
al BOIB nº185 de 28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
CONCEPTE 113,00
CAPÍTOL I
Disposició general
ARTICLE 1
Conformement amb l'article 15-2, en relació amb l'article 59-1, tots dos del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , aquest
Ajuntament exigirà l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, d'acord amb les normes contingudes a la
present Ordenança.
CAPÍTOL II
Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 2
1. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat de vehicles
d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualssevol que en siguin la classe i la
categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat als registres públics
corresponents i mentre no se n'hagi donat de baixa. Als efectes d'aquest Impost, també es consideraran
aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu model, poden ser
autoritzats per circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades als
d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica amb una càrrega útil no
superior als 750 quilograms.
CAPÍTOL III
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 3
1. Estaran exempts de l'Impost;
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o
a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels països respectius, identificats
externament i a condició de reciprocitat en l'extensió i el grau. Així mateix, els vehicles dels
organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut
diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així se derivi del que es disposi en Tractats o convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplicarà en tant es mantenguin les dites circumstàncies, tant per als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com per als destinats al seu transport.
Les exe mpcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius
beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament,
Als efectes del que se disposa en aquest apartat, es consideraran persones amb minusvalidesa les que
tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
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g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provists de Cartilla d’inspecció agrícola.
2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 d’aquest article, els
interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i
la causa del benefici, en el període d’un mes des de la data de matriculació, o abans d’acabar el període
de pagament voluntari del padró cobratori, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost.
Declarada l’exempció per l’Administració municipal, s’expedirà un document que acrediti la seva
concessió.
En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 anterior,
l’interessat haurà d’aportar en certificat de minusvalidesa emès per l’òrgan competent i declarar que el
vehicle és per al seu ús exclusiu.
L’Ajuntament podrà requerir la presentació de qualsevol altre documentació que estimi
necessària amb motiu de l’exempció que se sol·licita, així com efectuar comprovacions dels vehicles per
constatar l’adequació als seu destí o finalitat.
ARTICLE 4
Els qui, el dia del començament de l'aplicació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
gaudeixin de qualsevol classe de benefici fiscal en l'Impost municipal sobre circulació de vehicles,
continuaran gaudint-ne en l'impost esmentat en primer lloc fins a la data de la seva extinció i, si no
tinguessin terme de gaudi, fins el trenta-u de desembre de 1992, inclòs.
ARTICLE 5
1) S’estableix una bonificació del 100% de la quota als vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de
vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de fabricació. Si no es coneix aquesta data, es prendrà com
a tal la de la seva primera matriculació.
En el cas de vehicles que, complint les condicions citades, tenguin una matrícula de menys de vint-icinc anys d’antiguitat a la data de meritació de l’impost, els interessats podran sol⋅licitar la
bonificació acreditant el compliment dels requisits.
2) Els vehicles elèctrics i els que utilitzin pel seu funcionament exclussivament fonts d’energia no
contaminant podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost. A tal efecte, els
interessats ho hauran de sol·licitar a l’Administració municipal en el període d’un mes des de la data
de matriculació, o abans d’acabar el període de pagament voluntari del padró cobratori, en el cas de
vehicles ja inclosos en el padró de l’impost.
CAPÍTOL IV
Subjectes passius
ARTICLE 6
1. Són subjectes passius d'aquest Impost les persones fís iques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària, a nom de les quals consti el vehicle al permís de circula ció.
2. Els subjectes passius, determinats segons l'apartat anterior, hauran de satisfer l'Impost a aquest
Ajuntament quan el domicili que consti al permís de circulació del vehicle estigui situat al terme
municipal de Palma.
ARTICLE 7
Respecte dels responsables del tribut, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general
d'aquest municipi, a la Llei general tributària i a tots les altres disposicions que siguin aplicables.
CAPÍTOL V
Base imposable
ARTICLE 8
1. La base imposable dels vehicles que s'esmenten a continuació, constituïda per la magnitud en unitats de
quantitat o pes del fet imposable, sobre les quals s'aplicarà la tarifa que correspongui, serà la següent:
a. Per a turismes, el nombre de cavalls fiscals.
b. Per a autobusos, el nombre de places.
c. Per a camions, remolcs i semiremolcs, els quilograms de càrrega útil.
d. Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals.
e. Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilin drada.
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2. Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per una quantitat fixa.
CAPÍTOL VI
Quota tributària
ARTICLE 9
1. Les quotes tributàries es determinaran per aplicació de les tarifes que figuren a l'annex d'aquesta
Ordenança.
2. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l'aplicació de les tarifes, s'hauran de tenir
en compte les següents regles:
A. Als efectes d'aquest Impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionades a les tarifes
d'aquest, serà el que es recull a l'Ordre de 16 de juliol de 1984.
B. En tot cas, la rúbrica genèrica de "tractors" a què es refereix la lletra D) de les dites tarifes, comprèn
els "tracto-camions" i els "tractors d'obres i serveis".
C. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb l'article 260 del Codi de la
circulació.
D. Els "derivats de turisme" i els "vehicles mixts adaptables", definits als números 30 i 31 de l'apartat II
de l'annex I de l'ordre de 16 de juliol de 1984, es classificaran, als efectes de l'aplicació de les tarifes
de l'Impost, d'acord amb els següents criteris:
a) Com turismes, si la càrrega útil autorit zada és inferior o igual a 525 Kg.
b) Com camions si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 Kg de càrrega útil.
CAPÍTOL VII
Període impositiu i meritació
ARTICLE 10
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, tret del cas de primera adquisició dels vehicles. En
aquest cas, el període impositiu començarà el dia que es produeixi aquesta adquisició.
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o baixa definitiva del vehicle. També serà aplicable l’esmentat prorrateig en els casos de
baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, comptant des del moment en què es produeixi la
citada baixa temporal en el registre públic corresponent.
CAPÍTOL VIII
Gestió de l'impost
ARTICLE 11
1. Als efectes del que disposa l'article 98.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es consideraran com instruments acreditatius
del pagament de l'impost els rebuts tributaris o cartes de pagament, degudament diligenciats de
cobrament per la Recaptació municipal, o les seves entitats col⋅laboradores.
2. En el cas de primera adquisició dels vehicles, els subjectes passius presentaran a l'oficina gestora
corresponent, dins el termini de trenta dies comptats des de la data de l'adquisició, una declaracióliquidació, segons el model determinat per aquest Ajuntament, que contindrà els ele ments de la relació
tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que escaigui, com també la
realització d'aquesta. S'adjuntarà la documentació que acrediti la compra, certificat de les
característiques tècniques i el Document nacional d'identitat o el Codi d'identificació fiscal del
subjecte passiu.
3. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat anterior, el
subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti. Aquesta autoliquidació tindrà
la consideració de ilquidació provisional, mentre que l'oficina gestora no comprovi que s'ha fet
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost.
4. Els qui sol⋅licitin la matriculació d'un vehicle hauran de presentar alhora a la Prefectura Provincial de
Trànsit, per triplicat, l'esmentada declaració-liquidació que acrediti el pagament de l'Impost o l'exempció, degudament diligenciada de cobrament per la recaptació municipal o revisada per l'oficina
gestora municipal, respectivament.
Una vegada resolt favorablement l'expedient relacionat amb el vehicle de què es tracti, un exemplar
del document al⋅ludit, segellat per la Prefectura de Trànsit, amb indicació de la data de presentació i de
la matrícula del vehicle, es trametrà a aquest Ajuntament.
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5. Els qui sol⋅licitin davant la Prefectura de Trànsit la reforma d'un vehicle, sempre que alteri la seva
classificació als efectes d'aquest Impost, així com la transferència o la baixa definitiva d'un vehicle, o
el canvi del domicili que consti al Permís de circulació del vehicle, hauran d'acreditar prèviament el
pagament del darrer rebut presentat a cobrament de l'Impost, sense perjudici de que sigui exigible per
vía de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes meritats, liquidats, presentats al cobra ment i no
prescrits, per citat concepte. S’exceptua de la referida obligació d’acreditació el supòsit de baixa
definitiva de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat.
6. En tots els casos prevists a l'apartat anterior, els subjectes passius hauran de presentar davant la
Prefectura Provincial de Trànsit una declaració als efectes d'aquest Impost, conformement al model
establert o al que s'estableixi en el futur.
7. En els casos de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes
anuals de l'Impost es farà dins el primer semestre de cada exercici.
8. En el supòsit regulat a l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es farà mitjançant el
sistema de padró anual en què figura ran tots els vehicles subjectes a l'Impost que estiguin inscrits al
corresponent registre públic a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
9. El padró o la matrícula de l'Impost s'exposarà al públic durant el termini d'un mes, per tal que els
legítims interessats el puguin examinar i, si s'escau, formular les reclamacions oportunes. L'exposició
al públic s'anunciarà al Butlletí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i produirà els efectes de
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
ARTICLE 12
El que disposa l'article anterior en relació a la gestió de l'Impost, s'entendrà modificat quan
normes de rang superior disposin altrament.
ARTICLE 13
Les prefectures provincials de Trànsit no tramitaran els expedients si no s’acredita el pagament
de l’impost, en els termes definits a l’article 11 d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL IX
Disposició final
La present Ordenança fou originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 de
juny de 1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 28
d’octubre de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1
de gener de 2005.
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IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA
CONCEPTE 113,00
A NNEX
Tarifes vigents a partir de l'1 de gener del 2005
Conformement a l'article 96-4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, el coeficient d'increment de les quotes de l'impost aplicable en aquest municipi queda fixat en
1,7746. Les tarifes resultants de l'aplicació del dit coeficient a les quotes vigents segons la citada Llei
39/1988, són les següents:

Classe de vehicle i potència

Quota (Euros)

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals....................................................................................................................................... 22,40
De 8 a 11'99 cavalls fiscals ........................................................................................................................................... 60,48
De 12 a 15'99 cavalls fiscals ...................................................................................................................................... 127,66
De 16 a 19,99 cavalls fiscals ...................................................................................................................................... 159,02
De 20 o més cavalls fiscals ......................................................................................................................................... 198,76
B) Autobusos
De menys de 21 places ................................................................................................................................................ 147,82
De 21 a 50 places ......................................................................................................................................................... 210,54
De més de 50 places .................................................................................................................................................... 263,17
C) Camions
De menys de 1.000 kg de càrrega útil......................................................................................................................... 75,03
1.000 a 2.999 kg de càrrega útil................................................................................................................................ 147,82
e més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil................................................................................................................ 210,54
De més de 9.999 kg de càrrega útil........................................................................................................................... 263,17
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals .................................................................................................................................... 31,36
De 16 a 25 cavalls fiscals .............................................................................................................................................. 49,28
De més de 25 cavalls fiscals ....................................................................................................................................... 147,82
E) Remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil ........................................................................................... 31,36
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil ............................................................................................................................ 49,28
De més de 2.999 kg de càrrega útil........................................................................................................................... 147,82
F) Altres vehicles
Ciclomotors
..............................................................................................................................................................7,84
Motocicletes fins a 125 cc ...............................................................................................................................................7,84
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc............................................................................................................. 13,43
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc............................................................................................................. 26,89
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc ......................................................................................................... 53,75
Motocicletes de més de 1.000 cc ............................................................................................................................... 107,51
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Aquesta ordenança substitueix, a partir del 1-1-2005, l’aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB nº
187 Ext. de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
CONCEPTE 114,00
CAPÍTOL I
Disposició general
ARTICLE 1
Conformement a l'article 59.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , l'Ajuntament de Palma estableix i exigirà
l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, d'acord amb les normes d'aquesta
Ordenança.
CAPÍTOL II
Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost l'incre ment de valor que experimentin els terrenys de
naturalesa urbana, durant el període impositiu, i es posi de manifest a conseqüència de la transmis sió
de la propietat d'aquells per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de
gaudi, limitador del domini, sobre els dits terrenys.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a. Negoci jurídic mortis causa
b. Negoci jurídic inter vivos, ja sigui de caràcter onerós o gratuït
c. Alienació en subhasta pública
d. Expropiació forçosa
ARTICLE 3
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible
d'urbanització, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment que s'aprovi un
programa d'actuació urbanística; els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voravies i
que comptin, a més, amb clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i
enllumenat públic; i els ocupats per construccions de naturalesa urbana.
ARTICLE 4
No està subjecte a aquest Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin
la consideració de rústics als efectes de l'Impost sobre béns immobles. En conseqüència, estan subjectes
els increments de valors que experimentin els terrenys que hagin de tenir la condició d’urbans a efectes de
l’Impost sobre béns immobles, amb independència de que estitiguin o no contemplats com a tals en el
Cadastre o en el padró de l’impost. Tamé estan subjectes els increments de valor que experimentin els
terrenys integrats en els béns immobles classificats com a de característiques especials a efectes de
l’Impost sobre béns immobles.
No se produirà subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels
cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i
transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l’impost els supòsits de transmissions de béns immobles entre
cònjuges o a favor dels fills que siguin conseqüència del compliment de sentències en els casos de
nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
CAPÍTOL III
Exempcions
ARTICLE 5
1. Estan exempts d'aquest Impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència dels actes
següents:
a. La constitució i transmissió de drets de servitud.
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b. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històric-artístic, o
s’hagin declarat individualment d’interés cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del Patrimoni històric espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que
han realitzat, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els citats immobles.
2. Així mateix, estan exempts d'aquest Impost els increments de valor corresponents quan l'obligació de
satisfer aquest Impost recaigui sobre les següents persones o entitats:
a. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertanyi el Municipi, així com els
organismes autònoms de l’estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats
autònomes i de les entitats locals dites.
b. El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en què s'integri el dit municipi, així
com les entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.
c. Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfiques-docents.
d. Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social regulades per la llei
30/1995, de 8 de novembre.
e. Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis
internacionals.
f. Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.
g. La Creu Roja Espanyola.
h. Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis
internacionals.
CAPÍTOL IV
Subjectes passius i responsables
ARTICLE 6
1. Seran subjectes passius de l'Impost:
a. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmis sió de drets reals de gaudi limitadors
del domini a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueixi o
transmeti el dret real de què es tracti.
b. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmis sió de drets reals de gaudi limitadors
del domini a títol onerós, el transmetent del terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret
real de què es tracti.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administra dors 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 general tributària.
CAPÍTOL V
Base imposable
ARTICLE 7
1. La base imposable d'aquest Impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de
naturalesa urbana,posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període
màxim de vint anys.
Als efectes de determinació de la base imposable, s’haurà de tenir en compte el valor del terreny en el
moment de la meritació, d’acord amb el que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest article i el percentatge
que correspongui en funció del que preveu l’article 8 d’aquesta ordenança.
2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de l’aplicació de les regles següents:
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà el que tinguin
fixat en aquell moment als efectes de l’impost sobre béns immobles.
No obstant, quan el citat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflectiexi
modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la citada ponència, se
podrà liquidar provisionalment d’acord amb l’esmentat valor. En aquests casos, en la liquidació
definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una vegada s’hagi obtingut conforme els procediments de
valoració col·lectiva que se instrueixin, referida a la data de meritació. Quan aquesta data no
coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests se corregiran aplicant els
coeficients d’actualització que corresponguin, determinats a l’efecte en les Lleis de pressuposts
generals de l’Estat.
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Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un immoble de característiques
especials, en el moment de la meritació de l’impost no tengui determinat valor cadastral en el citat
moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat,
referint el citat valor al moment de la meritació.
b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, els percentatges anuals,
continguts en l’article 8 d’aquesta ordenança, s’aplicaran sobre la part del valor definit a la lletra
anterior que representi, respecte d’aquell, el valor dels referits drets calculat aplicant les normes
fixades als efectes de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
c) En la constitució o transmissió del dret d’elevar una o més plantes damunt un edifici o terreny, o del
dret de realit zar la construcció per davall el sòl sense que impliqui l'existència d'un dret real de
superfície, el quadre de percentatges anuals, contingut a l’article 8 d’aquesta ordenança, s'aplicarà
sobre la part del valor definit a l'apartat a) que representi, respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat a l'escriptura de transmissió o, en defecte d'aquesta, el que resulti d'establir la proporció
entre la superfície o el volum de les plantes a construir en vol o subsòl edificats una vegada construïdes aquelles.
d) En els supòsits d'expropiació forçosa, quan la part del preu just que correspongui al valor del terreny
sigui inferior al definit a l’apartat a), el quadre de percentatges anuals, contingut a l’article 8
d’aquesta ordenança, s'aplicarà sobre la citada part del preu just que correspongui al valor del terreny.
3. Quan se modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva
de caràcter general, i durant els cinc primers anys d’efectivitats dels nous valors cadastrals, es
considerarà com a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles
contingudes a l’apartat anterior, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del
40%. Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en què els valors cadastrals resultants del
procediment de valoració col·lectiva a que es refereix siguin inferiors als que fins aleshores vigents.
En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva.
ARTICLE 8
Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat del que se disposa en l’article
anterior, s’aplicaran els percentatges anuals següents:
a. Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 3,6.
b. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3,3.
c. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 3,0.
d. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,9.
Per a determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents:
1ª L’increment de valor de cada operació gravada per l’impost se determinarà segons els
percentatges anuals fixats en aquest article per al període que comprengui el nombre d’anys al
llarg dels quals s’hagi posat de manifest el citat increment.
2ª El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà el resultant
de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d’anys al llarg dels
quals s’hagi posat de manifest l’increment de valor.
3ª Per a determinar el percentatge anual aplicable a cada operació conreta segons la regla 1ª i per a
determinar el nobre d’anys pel que s’ha de multiplicar el citat percentatge anual segons la regla
2ª, només es consideraran els anys complets que integren el període de posada de manifest de
l'increment de valor, sense que, amb aquest efecte es puguin computar les fraccions d'anys del
període.
CAPÍTOL VI
Quota tributària
ARTICLE 9
La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del
28’6%
ARTICLE 10
No es devengarà l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb
ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivats de les operacions a les que resulti
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aplicable el règim especial regulat al capítol VIII del Títol VII del RDL 4/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, a excepció de les relatives a terrenys que
s’aportin segons el previst a l’article 94 de l’esmentat Reial Decret quan no se trobin integrats a una rama
d’activitat.
A la posterior transmissió dels mencionats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels
quals s’ha posat de manifest l’increment del valor no s’ha interromput per causa de la transmissió
derivada de les operacions previstes en el capítol VIII del Títol VII.
CAPÍTOL VII
Meritació i període impositiu
ARTICLE 11
L'impost es merita:
a. Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, en la data de transmissió.
b. Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data
en què tingui lloc la constitució o transmis sió.
Amb aquest efecte, es prendrà com a data de la transmissió:
1. En els actes o contractes inter vivos, la de l'atorgament de l'instrument públic, i, quan es tracti
de documents privats, la d'incorporació o inscripció d'aquest en un registre públic o la del
lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
2. En les transmissions per causa de mort, la del traspàs del causant.

ARTICLE 12
1. Quan es declari o reconegui judicialment o adminis trativament per resolució ferma que ha tingut lloc la
nul⋅litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmis sió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la
devolució de l'impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius
i que reclami la devolució dins un termini de cinc anys des que la resolució va quedar ferma. S'entén
que hi ha efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats han de fer les recíproques devolucions
a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes
lucratius, si la resolució o rescissió es declaràs per incompliment de les obligacions del subjecte passiu
de l'Impost, no escaurà cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no escaurà la devolució de
l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. S'estimarà com a mutu acord
l'avinença en acte de conciliació i el simple assentiment a la demanda.
3. En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seva classificació es farà conforme ment a
les prescripcions contingudes al Codi civil. Si és suspensiva no es liquidarà l'Impost fins que aquesta
es compleixi. Si la condició és resolutòria s'exigirà l'Impost, evidentment amb la reserva, quan es
compleixi la condició, de fer la devolució oportuna segons la regla de l'apartat 1 anterior.
ARTICLE 13
1. Quan es transmeti la propietat de terrenys o es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi,
limitador de domini, a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, l'Impost gravarà
l'increment de valor que s'hagi produït dins el període de temps transcorregut entre l'adquisició del
terreny o del dret pel transmetent i la nova transmissió o, si s'escau, la constitució del dret real de
gaudi.
2. En casos de transmissió de terrenys adjudicats en reparcel⋅lació, conformement als preceptes de la Llei
del sòl, com que suposa la subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues per les noves parcel⋅les,
el període impositiu es comptarà a partir de la data d'adquisició dels terrenys aportats a la
reparcel⋅lació.
3. En cap cas, el període de generació de l'Impost no podrà ser inferior a un any.
CAPÍTOL VIII
Gestió de l'Impost
ARTICLE 14
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1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant aquest Ajuntament declaració-liquidació del
tribut, segons el model oficial que facilitarà l'Administració municipal i que contindrà els elements de
la relació tributària imprescindible per comprovar la correcta aplicació de les normes reguladores de
l'Impost.
2. Amb la declaració-liquidació es presentarà inexcusablement el document degudament autenticat en què
constin els actes o contractes que originen la imposició, i qualsevol altre justificatiu, si s'escau, de les
exempcions o bonificacions que el subjecte passiu reclami com a beneficiari, com també el darrer
rebut de l'Impost sobre béns immobles, o subsidiàriament, en aquest darrer cas, la referència cadastral
de l'immoble.
ARTICLE 15
Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, comptats des de
la data en què es produeixi la meritació de l'Impost:
a. Quan es tracti d'actes inter vivos, trenta dies hàbils.
b. Quan es tracti d'actes per causa de mort, sis mesos, prorrogables fins a un any, a requesta del
subjecte passiu.
ARTICLE 16
Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'article 14, el
subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti.
ARTICLE 17
Respecte de les dites declaracions-liquidacions, l'Adminis tració municipal no podrà atribuir
valors, bases o quotes diferents de les que resultin de les normes reguladores de l'Impost.
ARTICLE 18
Les liquidacions complementàries, derivades de la comprovació, sense perjudici de les sancions,
interessos de demora o recàrrecs que escaiguin, es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicantlos els terminis d'ingrés i els recursos corresponents.
ARTICLE 19
Estaran igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable, en els
mateixos terminis que els subjectes passius:
a. En els supòsits prevists a la lletra a. de l'article 6 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret
real de què es tracti.
b. En els supòsits prevists a la lletra b. de l'article 6 d'aquesta Ordenança, l'adquirent o la persona
a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
L'esmentada comunicació, per part dels obligats al⋅ludits anteriorment, es formalitzarà per escrit,
segons el model establert amb aquest efecte, adjuntant una fotocòpia del document que origini el fet
imposable.
ARTICLE 20
Així mateix, els notaris estan obligats a trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que ells hagin autoritzat dins el
trimestre anterior, en què es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realit zació
del fet imposable d'aquest impost. També estan obligats a trametre, dins el mateix termini, una relació
dels documents privats, comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat
presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que preveu aquest article s'entén sense perjudici
del deure general de col⋅laboració que estableix la Llei general tributària.
ARTICLE 21
L'Administració municipal podrà requerir a les persones interessades que aportin dins el termini
de trenta dies, prorrogables per quinze més a petició de l'interessat, altres documents que estimi necessaris
per efectuar la comprovació de la declaració/liquidació de l'Impost. Els qui no atenguin els requeriments
formulats dins aquests terminis incorreran en les infraccions tributàries que preveu l'article 23 d'a questa
Ordenança, si aquests documents varen ser necessaris per compro var aquella.
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Si aquests documents només constitueixen el mitjà de provar circumstàncies al⋅legades per
l'interessat en benefici exclusivament d'ell mateix, l'incompliment del requeriment es tindrà com
decaïment en el seu dret al dit tràmit i s'aplicarà la liquidació corresponent sense fer cas de les
circumstàncies no justificades.
ARTICLE 22
La inspecció i recaptació d'aquest Impost es realitzarà conformement amb la Llei general
tributària i amb les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per
desenvolupar-les.
ARTICLE 23
Per a tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries i també per a la
determinació de les sancions que per aquelles escaiguin en cada cas, hom s'ajustarà a la Llei general
tributària i les disposicions que la complementin i desenvolupin, i al contingut de l'Ordenança fiscal
general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fou originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 27 de juliol de
1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 28 d’octubre
de 2004, i definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005.
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Aquesta ordenança substitueix , a partir del 1-1-2005, l’aprovada per l’Excm. Ajuntament P le el 28-10-2004. Publicada en el BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA
FISCAL
ECONÒMIQUES

REGULADORA

DE

L'IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

Concepte 130,00-130,01
CAPÍTOL I
Disposició general
ARTICLE 1
Conformement al que disposa l'article 15.2 amb relació a l'article 59.1, ambdós del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament exigirà l'Impost sobre activitats econòmiques, conformement a les normes contingudes
a la present Ordenança.
CAPÍTOL II
Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 2
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual
està constituït pel simple exercici en el terme municipal, d'activitats empresarials, professionals o
artístiques, tant si s'exerceixen com no en local determinat, i tant si es troben com no especificades a les
tarifes de l'impost, tot això sense perjudici de les normes que l'Estat pugui establir per a l'exacció i el
repartiment de les quotes de caràcter nacional o provincial.
2. Es consideraran, a l'efecte d'aquest impost, activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin caràcter
independent, les mineres, les industrials, comercials i de serveis. Per tant, no tenen aquesta consideració
les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d'aquestes no
constitueix fet imposable per l'impost.
A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior, tindrà la consideració de ramaderia independent el conjunt
de caps de bestiar que es trobi comprès en algun dels casos següents:
a) Que pasturi o s'alimenti fonamentalment a terres que no siguin explotades agrícolament o forestal per
l'amo del ramat.
b) El que s'estabuli fora de les finques rústiques.
c) El transhumant o transterminant.
d) El que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què es criï.
ARTICLE 3
1. Es considerarà que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic quan suposi
l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la
finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.
2. El contingut de les activitats gravades es defineix a les tarifes de l'impost, aprovades pel Reial Decret
Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, i el Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost.
ARTICLE 4
L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en
particular, pels prevists a l'article 3 del Codi de comerç i l'article 11 del R.D. 1172/1991, de 26 de juliol,
de gestió de l'impost.
ARTICLE 5
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats:
1. L'alienació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament inventariats
com a tal immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data en què es varen transmetre, i la venda
de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els hagi utilitzat durant igual període de temps.
2. La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals o serveis professionals.
3. L'exposició d'articles amb el fi exclusiu de decoració o adorn de l'establiment. Altrament, estarà
subjecta a l'impost l'exposició d'articles de regal als clients.
4. Quan es tracti de venda a la menuda, la realització d'un sol acte o operació aïllada.
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CAPÍTOL III
Subjectes passius
ARTICLE 6
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en el terme municipal qualsevol de
les activitats que originen el fet imposable.
CAPÍTOL IV
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 7
1. Estan exempts de l'impost:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, com també els organismes autònoms de
l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats
locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos
primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenrrotlli aquesta.
A aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan
aquesta s’hagi exercit anteriorment amb una altra titularitat, circumstància que s’entendrà que es
dóna, entre altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o aportació de rames d’activitat.
c) Els següents subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de
la Llei general tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000
d’euros.
Respecte als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només comprendrà
els qui operin a Espanya per mitjà d’establiment permanent, sempre que tinguin un import net de
la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en compte les següent
regles:
1ª) L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el que preveu l’article 191 del
text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de
22 de desembre.
2ª) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre
societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del període
impositiu el termini de presentació de declaracions del qual pels dits tributs hagi finalitzat l’any
anterior al de la meritació d’aquest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a que es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que
correspongui al penúltim any anterior al de meritació d’aquest impost. Si el dit període
impositiu hagués tingut una duració inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis
s’elevarà a l’any.
3ª) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el
conjunt de les activitats econòmiques exercides per aquest.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi
de comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents al dit
grup.
A efectes del que es disposa en el paràgraf anterior, s’entendrà que el casos de l’article 42 del
Codi de comerç son els recollits en la secció 1ª del capítol I de les normes per a la formulació
dels comptes anuals consolidats, aprovades per Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre.
4ª) En el supòsit dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a l’import
net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori
espanyol.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades a la Llei
30/1995 de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els seus graus
costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, o per
fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els
seus graus que, no tenint ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, tot i que facilitin als
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seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els prestin els serveis de mitja pensió o internat i encara
que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit
ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera
persona es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de
l'establiment.
f)
Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per
les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació que per a l'ensenyament,
educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzin, tot i que venguin els productes dels tallers
dedicats a aquests fins, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o
tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de
l'establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als quals els sigui aplicable l’exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.
2. Els subjectes passius a què es refereixen els paràgrafs a), d), g) i h) de l’apartat anterior no estaran
obligats a presentar declaració d’alta a la matrícula de l’impost.
3. El ministre d’Hisenda establirà en quins casos l’aplicació de l’exempció prevista en el paràgraf c) de
l’apartat 1 anterior, exigirà la presentació d’una comunicació dirigida a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, en la qual es faci constar que es compleixen els requisits establerts en els dit
paràgraf per a l’aplicació de l’exempció. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de
contribuents per l’Impost sobre la renda de les persones físiques.
Els subjectes passius que hagin aplicat l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 anterior
presentaran la comunicació, en el seu cas, l’any següent al posterior al d’inici de la seva activitat.
A aquests efectes, el ministre d’Hisenda establirà el contingut, el termini i la forma de presentació de la
dita comunicació, així com als supòsits en que s’haurà de presentar per via telemàtica.
Respecte a les variacions que puguin afectar l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 anterior,
se seguirà el que preveu el paràgraf tercer de l’apartat 2 de l’article 90 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
4. Les exempcions previstes en els paràgrafs b), e) i f) de l’apartat 1 d’aquest article tindran caràcter
rogatiu i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
ARTICLE 8
Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les següents bonificacions:
a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d’aquestes i les societats agràries
de transformació tindran la bonificació prevista a la Llei 20/1990 de 19 de desembre, sobre règim
fiscal de les cooperatives.
b) Una bonificació del 50% de la quota corresponent, per als qui iniciïn l’exercici de quals evol activitat
professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu
d’exercici d’aquesta. El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de
la finalització de l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 7 d’aquesta
Ordenança.
CAPÍTOL V
Quota tributària
ARTICLE 9
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, en què es fixen les quotes
mínimes, d'acord amb els preceptes continguts en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a les disposicions que la
complementen i desenrotllen, com també els coeficients prevists per la Llei o acordats per aquest
Ajuntament, regulats a l'article 10 de la present Ordenança.

ARTICLE 10
1. Sobre les quotes mínimes municipals fixades a les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un
coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte
passiu. Aquest coeficient es determinarà segons el següent quadre:
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Import net de la xifra de negocis (€):
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,01
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

Coeficient:
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes d’aplicació d’aquest coeficient l’import net de la xifra de negocis serà el corresponent al
conjunt d’activitats del subjecte passiu i es determinarà d’acord amb el que està previst en el paràgraf c)
de l’apartat 1 de l’article 7 d’aquesta ordenança.
2. En l'ús de la facultat atribuïda per l'article 87 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix, sobre les
quotes modificades per aplicació del coeficient de l’apartat anterior, una escala de coeficients que
pondera la situació de l'establiment atenent la categoria del carrer en què radica. Aquesta escala és la
següent:
Categoria del carrer
1a
2a
3a
4a
5a
6a

Coeficient de situació
2,575
2,381
2,187
1,994
1,800
1,607

Quan es tracti de locals que tinguin façana a dues o més vies públiques, classificades en diverses
categories, s'aplicarà el coeficient de situació que correspongui a la via de categoria superior, sempre que
hi existeixi, encara que sigui en forma de xamfrà, accés directe al recinte i de normal utilització.
A l'annex d'aquesta Ordenança es classifiquen en sis categories els carrers d'aquest terme
municipal.
Els carrers o vies públiques que no hi apareguin relacionats seran considerats de darrera
categoria.
3. D'acord amb el que preveu l'article 76.1.9è de la Llei 41/1994 de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a 1995, podran gaudir d'una reducció en la quota del present impost els
contribuents per quotes municipals compreses a la Divisió 6ª de la Secció 1ª de les Tarifes que siguin
titulars de locals afectats per obres municipals a la via pública. Aquesta reducció, fixada en funció de la
durada de les esmentades obres, es reconeixerà segons els percentatges i condicions següents:
a).- Percentatges de reducció :
Durada de l'obra:
Reducció:
de 3 a 6 mesos
20%
de 6 a 9 mesos
30%
de 9 a 12 mesos
40%
b) Aquesta reducció podrà ser sol·licitada pel subjecte passiu i haurà de ser informada pels serveis
tècnics municipals. El subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts produïts
per la reducció.
c).- Si les obres són iniciades i acabades durant el mateix exercici econòmic, la reducció en la quota
s'aplicarà a la liquidació de l'any en qüestió.
d).- En el cas que les dates d'inici i acabament siguin en anys diferents, la reducció en la quota es
practicarà dins la liquidació de l'any immediatament següent a l'inici de les obres de què es tracti.
CAPÍTOL VI
Període impositiu i meritació
ARTICLE 11
1. El període impositiu coincidex amb l'any natural, llevat que es tracti de declaracions d'alta. En aquest
cas abraçarà des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreduïbles, llevat que en els
casos de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural. En aquest supòsit
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les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per acabar l'any,
incloent-hi el de l'inici de l'exercici de l'activitat.
3. Pel que fa a espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, la meritació es
produirà per la realització de cadascuna d'aquestes, i s'hauran de presentar les corresponents
declaracions en la forma que estableixin les disposicions reglamentàries previstes a la Llei d’hisendes
locals.
CAPÍTOL VII
Gestió de l'impost
ARTICLE 12
1. L'impost es gestiona a partir de la seva matrícula. Aquesta matrícula es formarà anualment i estarà
constituïda per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i,
si s'escau, del recàrrec provin cial. La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest Ajuntament
des de l'1 al 15 d'abril de cada any i se'n publicarà l'anunci d'exposició al BOCAIB i a un diari dels de
major difusió d'aquesta província.
2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions censals d'alta, a la
delegació o administració d'hisenda que correspongui, sense perjudici de les fórmules de col⋅laboració
que es puguin establir amb aquest Ajuntament, indicant tots els elements necessaris per a la seva
inclusió a la matrícula, en els termes i dins els terminis que estableix el Reial Decret 1172/1991, de 26
de juliol. A continuació l'Administració municipal en farà la corresponent liquidació, que es notificarà
al subjecte passiu, el qual haurà de fer l'ingrés que escaigui.
Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d'ordre físic, econòmic o
jurídic, que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a l'efecte
de la seva tributació per aquest impost. Les hauran de formalitzar en els terminis i termes que estableix
el Reial Decret 1172/1991, de 26 de juliol, que dicta les normes per a la gestió de l'Impost d'activitats
econòmiques.
3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, resultants de les actuacions
d'inspecció tributària o de la formalit zació d'altes i comunicacions, es consideraran acte adminis tratiu i
comportaran la modificació del cens. Qualsevol modificació de la matrícula que es refereixi a dades que
figurin en els censos requerirà, inexcusablement, l'alteració prèvia d'aquests darrers en el mateix sentit.
4. Aquest impost podrà exigir-se en règim d'autoliquidació.
ARTICLE 13
1. L'Administració Tributària de l'Estat durà a terme la formació de la matrícula de l'impost. En tot cas,
aquesta durà a terme, igualment, la qualificació de les activitats econòmiques i la fixació de les quotes
corresponents, i el coneixe ment de les reclamacions que s'interposin contra els actes de qualificació
d'activitats i fixació de quotes correspondrà als tribunals econòmico-administratius de l'Estat.
Sense perjudici d'això, l'Ajuntament podrà practicar la notificació d'aquests actes, juntament a la de les
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris.
2. L'Ajuntament durà a terme la liquidació i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària d'aquest impost i comprendrà les funcions de concessió i denegació d'exempcions,
realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels
recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per a la informació i assistència al contribuent
referides a les matèries compreses en aquest paràgraf.
La concessió i la denegació d'exempcions requeriran, en qualsevol cas, informe tècnic previ de l'òrgan
competent de l'Admi nistració Tributària de l'Estat, amb posterior trasllat a aquest de la resolució que
s'adopti.
3. Tot i el que disposa l'article 13.2 de la present Ordenança, la gestió tributària de les quotes provincials i
nacionals que fixin les tarifes de l'impost correspondrà a l'Administració Tributària de l'Estat, sense
perjudici de les fórmules de col⋅laboració que, en relació amb tal gestió, es puguin establir. Sobre les
esmentades quotes provincials i nacionals no s'aplicarà el coeficient d'increment ni els índexs de
situació prevists a l'article 10 de l'Ordenança.
4. Els òrgans competents de l'Administració Tributària de l'Estat duran a terme la inspecció d'aquest
impost, sense perjudici de les delegacions que es puguin fer en aquest Ajuntament i de les fórmules de
col⋅laboració que es puguin establir amb aquest, i si s'escau, amb la Comunitat Autònoma o el Consell
Insular de Mallorca, en els termes que disposi el ministre d'Economia i Hisenda.
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CAPÍTOL VIII
ARTICLE 14
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que regula l'Ordenança fiscal general, la Llei general tributària, les disposicions que la complementen i desenrotllen i a les específiques del tribut de referència.
CAPÍTOL IX
Disposició final
La present Ordenança fou originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 11 de
juny de 1992. La seva darrera modificació, aprovada per acord plenari municipal 28 d’octubre de 2004,
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 30-10-2003.
Publicada al BOIB nº 187 ext. de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL⋅LACIONS I OBRES
CONCEPTE 282,00
CAPÍTOL I
Disposició general
ARTICLE 1
1. Conformement a l'article 15.1, en relació amb l'article 59.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , l'Ajuntament de Palma
estableix i exigirà l'Impost sobre construccions, instal⋅lacions i obres, l'exacció del qual es farà
subjectant-se al que disposa aquesta Ordenança.
2. Les construccions, instal⋅lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran consistir en:
A. Obres de construcció d'edificacions i instal⋅lacions de totes classes de nova planta.
B. Obres de demolició.
C. Obres a edificis, tant aquelles que en modifiquin la disposició interior com l'aspecte exterior.
D. A lineacions i rasants.
E. Obres de llanterneria i clavegueram.
F. Obres a cementiris.
G. Qualssevol altres construccions, instal⋅lacions o obres que requereixin llicència d'obra urbanística.
3. Aquest Impost és independent i compatible amb la Taxa per llicències urbanístiques, ja implantada.
CAPÍTOL II
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de l'Impost la realització, dins el terme municipal, de qualsevol
construcció, instal⋅lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència d'obres o
urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a
l'Ajuntament.
CAPÍTOL III
Subjectes passius i responsables
ARTICLE 3
1. Són subjectes passius d'aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, propietàries de la construcció,
instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitza aquella. Tendrà la
condició de propietari de la construcció, instal·lació o obra el qui suporti les despeses o el cost que
comporti la seva realització.
2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu
contribuent, tenen la consideració de subjectes passius substituts els qui sol·⋅licitin les corresponents
llicències o realitzin les construccions, instal·⋅lacions o obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei general tributària.
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 general tributària.
CAPÍTOL IV
Exempcions, reduccions i bonificacions
ARTICLE 4
1. Estaran exemptes del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal⋅lació o obra
de la qual siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que, subjectes a
aquest impost, s’hagin de destinar directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres
hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió la
duguin a terme organismes autònoms, tant si es tracta d’obres de nova inversió com de conservació.
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2. S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal⋅lacions i
obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir d’aquesta bonificació serà indispensable, prèvia
sol·⋅licitud de l’interessat, que el Ple municipal, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, declari expressament que la construcció, instal⋅lació o obra és d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació
que així ho justifiquin. L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol⋅licitud expressa del subjecte
passiu, qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar l’obtenció
de la declaració d’especial interès o utilitat municipal.
3. S’estableix una bonificació del 95% de la quota de l’impost, i una subvenció del 5% restant, a les
construccions, instal⋅lacions o obres a Àrees de Rehabilitació Integrada, regulades pel Decret 76/2000
de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears, que es
refereixin a:
a) Rehabilitació d’habitatges o edificis ubicats a l’Àrea.
b) Promocions d’habitatges de protecció oficial de nova construcció.
c) Urbanització o reurbanització d’espais lliures (places, jardins, pavimentació de carrers i enllumenat
públic).
d) Supressió de barreres arquitectòniques en els edificis d’ús públic i a la via pública.
e) Renovació i millora de las xarxes infraestructurals bàsiques.
f) Soterrament de línies aèries telefòniques, de gas i d’electricitat.
4. S’estableix una bonificació del 95% a les construccions, instal·lacions o obres per incorporar sistemes
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum. Aquesta bonificació està
condicionada a que les instal·lacions de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació de l’Administració competent. En el cas de construccions, instal·lacions o obres que
incloguin altres tipus de realitzacions distints del d’aprofitament d’energia solar, la bonificació
s’aplicarà únicament sobre el cost de la construcció, instal·lacio o obra d’aprofitament de l’energia
solar. L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol⋅licitud expressa del subjecte passiu, qui
haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar, si s’escau, el cost
específic corresponent a l’aprofitament de l’energia solar.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions previstes en els
punts anteriors.
5. S’estableix una bonificació del 50% a les construccions, instal·lacions o obres referides a les vivendes
de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquests conforme a la normativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol⋅licitud expressa del
subjecte passiu, qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, la bonificació prevista en els
punt anterior.
6. S’estableix una bonificació del 90% a les construccions, instal·lacions o obres per afavorir l’accés i
habitabilitat dels discapacitats. En el cas de construccions, instal·lacions o obres que incloguin altres
tipus de realitzacions distints dels d’afavorir l’accés i habitabilitat dels discapacitats, la bonificació
s’aplicarà únicament sobre el cost de la construcció, instal·lacio o obra d’afavoriment de l’accés i
habitabilitat dels discapacitats. L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol⋅licitud expressa del
subjecte passiu, qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar,
si s’escau, el cost específic corresponent a l’afavoriment de l’accés i habitabilitat dels discapacitats.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, la bonificació prevista en els
punt anterior.
CAPÍTOL V
Base imposable, quota i meritació
ARTICLE 5
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal⋅lació
o obra.
2. La quota de l'Impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus general de gravamen serà el 4%
4. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal⋅lació o obra, encara que no s'hagi
obtingut la llicència corresponent.
CAPÍTOL VI
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Normes de gestió
ARTICLE 6
1. L'impost s'exigirà en règim de autoliquidació, conformement a l'article 103.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La referida autoliquidació i el consegüent ingrés de la quota s'hauran de fer quan s'iniciï la construcció,
instal.lació o obra, si bé s'haurà d'abonar dins els tres mesos de l'adopció de l'acord de concessió o
atorgament de la llicència d'obres o urbanística encara que no es dugui a terme l'esmentat inici.
Als efectes d'aquest impost, i en el supòsit de començar les obres abans del termini fixat en el paràgraf
anterior, els interessats hauran de comunicar l'inici de la construcció, instal.lació o obra, amb escrit
dirigit al senyor Batle i presentat en qualsevol de les oficines del Registre General de l'Ajuntament de
Palma.
2. La base imposable quedarà determinada en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que
aquest hagi estat visat pel col⋅legi professional corresponent. Altrament, la base imposable serà
determinada pels tècnics municipals, d'acord amb el cost estimat del projecte o obres que s'hagin de
realitzar.
3. A la vista de les construccions, instal⋅lacions o obres realitzades efectivament, l'Ajuntament en
comprovarà el cost real i, com a resultat de la comprovació, podrà modificar la base imposable a què es
refereix l'apartat anterior, practicarà la liquidació definitiva i exigirà del subjecte passiu la quantitat que
pertoqui, o la hi reintegrarà, si escau.
4. En cas que s'iniciïn obres gravades per l'Impost sense que s'hagi sol⋅licitat i concedit la llicència
preceptiva, les actuacions que puguin dur-se a terme en matèria d'infraccions urbanístiques seran
independents de les previstes en aquesta Ordenança sobre gestió i infracció tributària.
5. La denegació, caducitat o desistiment de l'oportuna llicència d'obres o urbanística donarà dret a la
devolució de les quotes ingressades, sempre que no s'hagin realitzat les corresponents obres o
instal⋅lacions.
CAPÍTOL VII
Inspecció i recaptació
ARTICLE 7
La inspecció i recaptació d'aquest impost es farà d'acord amb la Llei general tributària i amb les
altres lleis de l'Estat que regulen la matèria, com també amb les dis posicions dictades per desplegar-les.
CAPÍTOL VIII
Infraccions i sancions
ARTICLE 8
Per a tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries i també per a la
determinació de les sancions que per aquelles escaiguin en cada cas, hom s'ajustarà a la Llei general
tributària i les disposicions que la complementin i desenvolupin, i al contingut de l'Ordenança fiscal
general.
CAPÍTOL IX
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió de 12 de
desembre de 1995. La darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 28
d’octubre de 2004, i definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
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Aquesta Ordenança continua vigent, en la modalitat que s'indica, en virtut de la disposició transitòria
tercera de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE DESPESES
SUMPTUÀRIES: VEDATS DE CAÇA
Concepte 283,04

ARTICLE 1
Conformement al que disposen els articles 197-e, 230-i i 372 a 377 del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, l'Ajuntament de Palma continuarà percebent l'Impost sobre despeses sumptuàries amb subjecció a
les normes de la present Ordenança fiscal.
ARTICLE 2
Fet imposable. L'Impost sobre despeses sumptuàries gravarà l'aprofitament de vedats privats de
caça, qualsevol que sigui la forma d'explotació o gaudi d'aquest aprofitament. Per determinar el concepte
de vedat privat de caça hom s'ajustarà al que disposa la legislació administra tiva específica en aquesta
matèria.
ARTICLE 3
Subjectes passius
1. Estan obligats al pagament de l'impost en concepte de contribuents, els titulars dels vedats o les
persones a les quals correspongui, per qualsevol títol, l'aprofitament de caça en el moment de meritar-se
l'impost.
2. Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns fitats. A aquest efecte tindrà dret a
exigir del titular de l'aprofitament l'import de l'impost per fer-lo efectiu a l'Ajuntament, sempre que
radiqui en aquest municipi la totalitat o la major part del vedat.
ARTICLE 4
Base de l'impost. La base de l'impost serà el valor de l'aprofitament cinegètic que fixi
l'Ajuntament mitjançant la classificació de finques segons el seu rendiment hagi estat per unitat de
superfície conforme ment a la classificació i el valor assignable que es fixi per a cada exercici econòmic
mitjançant ordre conjunta dels ministeris d'Economia i Hisenda i Admi nis tració Territorial, un cop
escoltat el d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
ARTICLE 5
Quota tributària. La quota tributària resultarà d'aplicar a la base el tipus de gravamen del vint
per cent (20%).
ARTICLE 6
Meritació. L'impost serà anual i irreduïble i es meritarà el 31 de desembre de cada any.
ARTICLE 7
Obligacions del subjecte passiu. Els propietaris de béns vedats, subjectes a aquest impost
hauran de presentar a l'Administració municipal, dins el primer mes de cada any, declaració de la persona
a la qual correspongui per qualsevol títol, l'aprofitament de caça. En aquesta declaració, que s'ajustarà al
model determinat per l'Ajuntament, es faran constar les dades d'aprofitament i del seu titular.

ARTICLE 8
Pagament. Rebuda la declaració anterior, l'Ajuntament practicarà l'oportuna comprovació i la
consegüent liquidació que es notificarà al contribuent i al seu substitut, els quals podran interposar, si
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s'escau, els recursos que corresponguin. Aquest substitut haurà de fer, però, el pagament en el termini
reglamentari.
ARTICLE 9
Successió en el deute tributari. En els casos de canvi de titularitat de les empreses subjectes a
l'impost, el nou titular es farà càrrec dels dèbits i responsabilitats que per aquest concepte corresponguin a
l'anterior. A aquest efecte, aquell podrà exigir a aquest una certificació expedida per l'Adminis tració
municipal en què es faci constar la seva situació tributària amb relació a l'esmentat tribut.
ARTICLE 10
En els casos que en siguin susceptibles, les quotes de l'impost per despeses sumptuàries podran
ser recaptades, després d'acord municipal, mitjançant concert.
ARTICLE 11
Infraccions i sancions tributàries. En tot el que fa a infraccions i sancions tributàries i les seves
distintes qualificacions, com també a les sancions que els corresponguin si s'escau, i a la seva acció investigadora, s'aplicaran els preceptes continguts a l'Ordenança fiscal general d'aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La precedent Ordenança, aprovada per l'Ajuntament en sessió de dia 27 de maig de 1982, amb la
majoria absoluta requerida per l'article 3-2-h, de la Llei 40/1981, de 28 d'octubre, entrà en vigor a partir
del dia primer de gener de mil nou-cents vuitanta-tres i continua vigent per imperatiu de la disposició
transitòria tercera de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals (segons redacció aprovada per la
Llei 6/1991, d'11 de març) fins que no sigui derogada o modificada.
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Aquesta ordenança, substitueix, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB nº 187 ext.
de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Concepte 310,00
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
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 conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l’article 57 de l’esmentat
Text Refòs.
Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenrotllada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que l’Adminis tració o les autoritats
municipals expedeixin i d’expedients que els competin.
2. A aquests efectes, es considerarà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa
que hagi estat provocada pel particular o redundi en el seu benefici, tot i que no hi hagi hagut sol·licitud
expressa de l’interessat.
3. No es considerarà subjecte a aquesta taxa l’expedició de documents administratius a ciutadans a qui els
Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma informin que manquen de recursos econòmics.
Subjecte Passiu
ARTICLE 3
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals
redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de les fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Exempcions, reduccions i modificacions
ARTICLE 5
Conformement a l’article 9 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en matèria d’aquesta taxa no es reconeixeran altres beneficis fiscals que
els expressament prevists a normes de rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals i,
en qualsevol cas, en la forma que aquest article estableix.
Quota tributària
ARTICLE 6
La quota tributària es determinarà segons la naturalesa dels documents o expedients que hagin de
tramitar, d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta ordenança.
Meritació
ARTICLE 7
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1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la tramitació
dels documents i expedients subjectes al tribut.
2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article 2n, la meritació es produeix quan tenen lloc les
circumstàncies que originin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia
de l’interessat, però redundi en el seu benefici.
3. No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació
2. Els escrits rebuts que no vinguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no es
podran tramitar sense que se’n corregeixi la deficiència. A aquest fi es requerirà a l’interessat que, en el
termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’avís que, transcorregut aquest termini sense
que ho hagi fet, es tindran els escrits per no presentats i s’arxivarà la sol·licitud.
3. El certificats o documents que expedeixi l’Administració en virtut d’ofici de jutjats o tribunals per a
tota classe de plets, no es lliuraran ni trametran sense que prèviament s’hagi satisfet la corresponent
quota tributària.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
En matèria d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom
s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general i la Llei general tributària i les disposicions que la
complementin i desenrotllin.
Disposició final
La present Ordenança fou originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 de
juny de 1989, la seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 28
d’octubre de 2004 i definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
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TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Tarifes vigents a partir de l’1 de gener de 2005
Concepte 310,00
Euros
1. Primer foli útil de cada certificat expedit quan es refereixi a fets o acords, la data dels
quals sigui inferior a cinc anys........................................................................................................................... 1,05
2. A la resta de folis, per foli.................................................................................................................................. 1,93
3. Primer foli útil de cada certificat expedit quan es refereixi a fets o acords la data dels
quals sigui superior a cinc anys......................................................................................................................... 1,93
3. bis. A la resta de folis, per foli........................................................................................................................... 3,87
(Cap dels supòsits anteriors serà d’aplicació a les persones a que es refereixi el Decret
36/1995 de 6 d’abril pel qual es constitueix el suport transitori comunitari en relació a la
Llei 9/1997, d’1 de febrer d’acció social)
4. Primer foli útil de cada certificat de dades contingudes a padrons municipals d’habitants
(PMH) que no figurin en suport informàtic o microfilmació ....................................................................... 9,25
5. Certificats o informes per a fe de vida, per nom o persona.......................................................................... 0,25
6. Validació de poders............................................................................................................................................. 5,23
7. Legalització d’autoritzacions per a cobrament de quantitats:
- Inferiors a 100 € ................................................................................................................................................. 0,62
- Igual o superiors a 100 € .................................................................................................................................. 3,71
8. Informes que emetin els tècnics municipals, excepte els de caràcter urbanístic prevists en
altres números d’aquestes tarifes, en expedients administratius o en virtut de manament
judicial a instància de part i en interès particular, sense perjudici dels drets que escaiguin,
quan no impliqui desplaçament de personal, per informe ...........................................................................10,82
9. Els mateixos, quan sigui necessari el desplaçament personal, per informe.............................................31,85
10. A les llicències o permisos per ocupació d’activitats als terrenys de titularitat municipal.................. 3,87
Quan es tracti de llicències per ocupació per extensió d’activitat, s’afegirà, per cada m2 o
fracció de superfície ocupable............................................................................................................................ 1,34
11. Segellament o visat de llibres de registre, visita o similars, amb un mínim de 2,16 €. Per
cada cent fulls útils ............................................................................................................................................... 1,38
12. En els títols de nomenament de funcionaris i empleats municipals i vigilants....................................... 1,96
13. Reintegrament de contractes administratius, amb independència d la seva quantia
13.1. Primer foli útil............................................................................................................................................. 9,35
13.2. Per cada foli addicional............................................................................................................................. 4,64
14. En els rebuts de constitució de dipòsits o fiances provisionals per prendre part a
subhastes, concursos o concursos-subhasta..................................................................................................... 1,93
15. En la constitució de dipòsits o fiances definitives que, per qualsevol concepte llevat de
per avals relatius a concursos administratius, es consignen a la Caixa Municipal .................................10,11
16. En l’expedició de targetes d’armes...............................................................................................................18,16
17. En els certificats de nombres d’habitants deduïts del Padró Municipal d’habitants a
polígons o zones delimitades per l’interessat................................................................................................98,34
18. En els permisos municipals de conductors de vehicles de servei públic urbà, transport V
i duplicat d’aquests .............................................................................................................................................. 1,93
19. En els duplicats de llicències de vehicles de servei públic ......................................................................... 1,93
20. En els certificats de residència per a descomptes de passatges, incloent-hi la seva
validació ................................................................................................................................................................. 1,05
21. Legalització de firmes, acaraments i compulses simples de títols i documents. Per full...................... 0,36
22. Atorgament de llicència individual de publicitat dinàmica per efectuar repartiment
manual a la via pública, o la seva renovació .................................................................................................13,85
23. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparat per llicència individual de
publicitat dinàmica i validació de carnet o la seva renovació ..................................................................311,62
24. Atorgament de llicència sectorial de publicitat dinàmica per efectuar repartiment
manual a la via pública, o la seva renovació .................................................................................................13,85
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25. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparat per llicència sectorial de
publicitat dinàmica i validació de carnet o la seva renovació ..................................................................248,30
26. Atorgament de llicència individual de publicitat dinàmica per efectuar repartiment
domiciliari de propaganda (bustiades)............................................................................................................13,85
27. Informació sobre les dades relatives a un succés en què hagi intervingut la Policia Local
o el SCIS (Servei contra incendis i salvaments), diferents dels especificats a les tarifes 30
i següents, quan no impliqui desplaçament ...................................................................................................10,11
28. Informació sobre les dades relatives a un succés en què hagi intervingut la Policia Local
o el SCIS (Servei contra incendis i salvaments), diferents dels especificats a les tarifes 30
i següents, quan sigui necessari el desplaçament del personal...................................................................31,85
29. Confecció d’extracte informatiu per accident de trànsit ...........................................................................78,80
30. Confecció d’un informe per accident de trànsit .......................................................................................197,02
31. Confecció de certificats de convivència, conducta favorable i/o mitjans de vida................................18,13
32. Fe sobre autoritzacions de viatges de menors............................................................................................... 8,96
33. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics municipals i no impliqui
desplaçament.......................................................................................................................................................29,52
34. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics municipals i que requereixin
desplaçament.......................................................................................................................................................43,02
35. Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d’expedients administratius, ordenances
municipals de tota classe i de reglaments interiors que es facilitin a particulars, per cara o
pàgina mida foli .................................................................................................................................................... 0,11
36. Impresos, mida quartilla, per full.................................................................................................................... 0,07
37. Impresos, mida foli, per full ............................................................................................................................ 0,10
38. Impresos, mida doble foli, per full ................................................................................................................. 0,19
39. Impresos, mida doble foli (quatre cares)....................................................................................................... 0,29
40. Fotocòpies de plànols. Per còpia
- Mida DIN A2, DIN A1 i DIN A0................................................................................................................... 2,23
- Mida DIN A3 ..................................................................................................................................................... 1,14
41. Revelat de fotografies d’infraccions de trànsit per excés de velocitat ..................................................... 1,31
42. Pels relatius a celebració de noces, o de constitució de parella estable, a l’edifici de Cort ..............105,06
Cas de residència d’un o ambdós contraents ..........................................................................................gratuït
43. Pels relatius a celebració de noces, o de constitució de parella estable, al Castell de
Bellver................................................................................................................................................................345,05
Cas de residència d’un o ambdós contraents ...............................................................................................103,97
44. Llicència per tenència d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei
50/1999, de 23 de desembre .............................................................................................................................15,91
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Aquesta ordenança, substitueix, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB nº 187 ext.
de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PLAQUES, PATENTS,
DISTINTIUS I ÚS DE L'ESCUT DEL MUNICIPI
CONCEPTE 310,01
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
la Taxa per plaques, patents, distintius i ús de l'escut del municipi, que es regirà per la present Ordenança
fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats
en relació a l'expedició i el lliurament de les plaques, patents i distintius imposats o autoritzats per les
ordenances municipals, així com l'autorització de l'ús de l'escut del municipi.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària sol⋅licitants
de les respectives llicències, autoritzacions o permisos.
Responsabl es
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar la prestació del servei o
l'activitat, que no es realitzarà ni es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
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Declaració i ingrés
ARTICLE 8
El procediment d'ingrés serà, d'acord amb l'article 27 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març , el d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran
d'autoliquidar la taxa en el moment de sol⋅licitar la prestació del servei o activitat.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
La present Ordenança va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió de 29 de juliol
de 1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 28
d’octubre de 2004, i definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005
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ANNEX DE L’ORDENANÇA
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005

Euros
1. Placa per a carruatges de viatgers .................................................................................. 13,13
2. Placa per a numeració d'edificis ........................................................................................6,02
3. Ús de l'escut del municipi, per cada 100 unitats o fracció ............................................0,64
Import mínim......................................................................................................................8,44
4. Placa de cens caní (xip) ................................................................................................... 17,66
5. Placa d'identificació dels cavalls de les galeres de transport urbà (xip).................. 13,50
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Aquesta ordenança, substitueix, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB nº 187 ext.
de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRES TATS PER LA
GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIA DELS VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESANTS O
VOLUMINOSOS RETIRATS PER AQUELLA, O PER ALTRES MITJANS, DE LA VIA
PÚBLICA, O IMMOBILITZACIÓ D'AQUESTS
CONCEPTE 310,02
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
la Taxa per serveis prestats per la grua municipal i custòdia dels vehicles o altres objectes pesants o
voluminosos retirats per aquella, o per altres mitjans, de la via pública, o immobilització d'aquests, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat
Text Refós.
Aquesta taxa és independent i compatible amb les multes assenyalades al Codi de circulació,
ordenances de circulació d'aquest Ajuntament, o qualsevol altra disposició vigent, per a la infracció
comesa en estacionar el vehicle indegudament, o dipositar l'objecte de què es tracti, al lloc d'on la grua el
va retirar.
Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats
següents:
a. L'activitat de la grua municipal, provocada per qui ha estacionat un vehicle indegudament, per qui ha
deixat a la via pública qualsevol objecte pesant o voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació
rodada o de vianants o per qualsevol activitat singular de la Policia Local que requereixi l'activitat de
la grua municipal per retirar el vehicle o objecte de què es tracti i traslladar-lo al Dipòsit Municipal o
al lloc que es determini.
b. L'estada o custòdia del vehicle o objecte, retirat per la grua, o per altres mitjans, al Dipòsit o al lloc on
hagi estat traslla dat.
La immobilització, per part d'agents de circulació, de vehicles mitjançant procediments mecànics que
n'impedeixin la circula ció.
La retirada d’elements que ocupin la via pública indegudament o sense llicència en vigor.
2. No estaran subjectes a la taxa:
a. Els casos d'utilització il⋅legítima del vehicle per part de qui l'ha estacionat al lloc d'on va ha estat
retirat per la grua o immobilitzat, sempre que la desaparició del vehicle hagi estat denunciada pel seu
propietari o que quedi prou provada la il⋅legitimitat de la utilització. No obstant, estaran subjectes a la
taxa, per estada i custodia del vehicle en el dipòsit municipal, a partir del dia següent en què
l’Ajuntament notifiqui al propietari o responsable del vehicle la seva retirada.
b. Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i hagi sobrevingut posteriorment una causa
que hagi fet necessària la intervenció de la grua municipal per al seu trasllat.
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que han provocat la prestació del servei i, en defecte
d'això, els propietaris dels vehicles o objectes retirats.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
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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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de
l'activitat.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
El procediment d'ingrés serà, d'acord amb l'article 27 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març , el d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran
d'autoliquidar la taxa en el moment de iniciar-se la prestació del servei o activitat o, en tot cas, abans de
recuperar el vehicle o objecte retirat o immobilitzat.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que
hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
La present Ordenança va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió de 29 de juliol
de 1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari municipal de 28
d’octubre de 2004, i definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005
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ANNEX
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRES TATS PER LA
GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIA DELS VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESANTS O
VOLUMINOSOS RETIRATS PER AQUELLA, O PER ALTRES MITJANS, DE LA VIA
PÚBLICA, O IMMOBILITZACIÓ D'AQUESTS

TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Euros
a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants ................................................................106,50
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes.................................87,00
3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes lleugers, etc. ...........49,00
4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la condició de vehicles.................87,00
En el supòsit que els vehicles o objectes s'hagin de retirar mitjançant grues o altres mitjans de
característiques o dimensions de què no es disposi, la tarifa de referència estarà constituïda per l'import
total de la factura del servei prestat per tercer, si fos superior a la taxa corresponent.
Euros
b. Estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat amb aquest efecte,
per dia natural o fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada
del vehicle o dies
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants ..................................................................13,50
2. Turismes i furgonetes .........................................................................................................6,50
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc........................................................................2,50
4. Objectes sense consideració de vehicles .........................................................................3,00
Segons la durada de l'estada del vehicle o objecte, les tarifes diàries anteriors se multiplicaran pels
següents coeficients:
Durada:
Coeficient:
Del 1er al 5è dia
1,0
Del 6è al 10è dia
1,2
De l’11è al 15è dia
1,5
Des del 16è dia
2,0
Euros
a. Immobilització de vehicles mitjançant procediments mecànics
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants ..................................................................28,00
2. Turismes i furgonetes .......................................................................................................26,00
Si en el moment d'iniciar-se els treballs de retirada o immobilització del vehicle o objecte se
suspenguessin perquè el conductor o una persona autoritzada comparegués i adoptàs a les mesures
convenients, les tarifes es reduiran un 50%, el pagament de les quals és requisit indispensable per a
l’efectivitat de la suspensió. Aquesta reducció no és aplicable en els casos de retirada d’elements que
ocupin la via pública indegudament o sense llicència en vigor.
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Aquesta ordenança, substitueix, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB nº 185 de
28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OPTAR A PROVES DE
SELECCIÓ DE PER SONAL
Concepte 310,03
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
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 conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per optar a proves de selecció de personal, que es regirà
per la present Ordenança fis cal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat
Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats
amb relació a les proves de selecció de personal, per a l'ingrés, provisió o promoció interna, en aquest
Ajuntament, independentment del sistema selectiu que es triï.
Subjecte passiu i responsables
ARTICLE 3
Estan obligades al pagament de la taxa, en concepte de subjectes passius i responsables, les
persones que sol·licitin prendre part a les proves de selecció de personal, per a l'ingrés, provisió o
promoció interna, d’aquest Ajuntament. No estan subjectes a la taxa les persones amb una discapacitat
igual o superior al 33%.
Quota tributària
ARTICLE 4
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i modificacions
ARTICLE 5
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 6
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de
l'activitat, a la data de presentació de l'oportuna sol⋅licitud per prendre part a les proves selectives
convocades. L'obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la
renúncia, desistiment o manca de presentació del sol⋅licitant, llevat que siguin exclosos per no reunir els
requisits exigits per les bases de la convocatòria i en aquest cas s'aplicarà la meitat de la tarifa i es
tramitarà d'ofici la devolució de l'excés ingressat per autoliquidació.
No es tramitaran les sol⋅licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
Declaració i ingrés
ARTICLE 7
El procediment d'ingrés serà, conformement al que preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, el d'autoliquidació. Els
subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment d'iniciar-se la prestació del servei o activitat.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Infraccions i sancions
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ARTICLE 8
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries, i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei
general tributària i la resta de disposicions que la desenrotllin i complementin.
Disposició final
Aquesta Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 24 de febrer
de 1994. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de
2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
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ANEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE DIA 1 DE GENER DE 2005
Funcionaris
A
B
C
D
E

Laborals
0
1
2-3-4
5
6-7-8

Euros
22,25
17,63
13,37
11,54
8,96

En el cas d’ésser exclosos de la convocatòria, la quota se reduirà el 50%.
A l'efecte exclusiu d'assenyalar les tarifes d'aquesta Ordenança, els nivells del personal laboral
han estat distribuïts en la forma anterior.
L’atribució del grup o nivell respectiu es regirà per la normativa que sigui d’aplicació.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENTS
CONCEPTE 310,04
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis i realització d’activitats del Servei
Contra Incendis i Salvaments que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el
que estableix l'article 58 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
1) Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de bombers en els següents casos:
a) Incendi o salvament, excepte en els casos prevists en el punt 2 d’aquest article.
b) Rescat o salvament d’animals vius o morts.
c) Obertura de portes o altres accessos quan sigui deguda a negligència o no hi hagi risc per a persones
o béns d’àmbit bloquejat.
d) Eliminació de perills o neteja de calçades per vessament de combustibles, olis, líquids perillosos o
similars i materials sòlids, quan sigui degut a avaria, negligència en la càrrega, descàrrega, estiba o
circulació.
e) Intervenció en elements interiors o exteriors d’immobles, incloent sanejament de façanes, rètols
publicitaris, alarmes, etc., i sempre que l’intervenció sigui motivada per una deficiència de
construcció, instal·lació o manteniment.
f) Inundacions ocasionades per obstrucció de desagües, acumulació de brutícia i runa, dipòsits o
connexions en mal estat i casos semblants, sempre que s’apreciï negligència en el manteniment
d’instal·lacions o recintes.
g) Intervencions en avaries o sinistres de transformadors o cables elèctrics, o conduccions de gas, aigua
o altres líquids.
h) Reforços de prevenció
i) Prestació de serveis o materials per a usos o actes d’iniciativa privada, tret dels casos exempts excepte
en els casos prevists en el punt 2 d’aquest article.
2) No estan subjectes a la taxa el serveis següents:
2.1. Els motivats per incendis, sigui quin sigui el seu origen o intensitat, llevat que es provàs la
intencionalitat o greu negligència del subjecte passiu o de terceres persones, sempre que aquests
fossin identificats.
2.2 Els que tinguin com a finalitat el salvament o l’assistència de persones en situació de perill.
2.3 Els que tinguin com a causa accidents de qualsevol tipus o delinqüència patida del subjecte passiu.
2.4 Les intervencions com a conseqüència de fenòmens meteorològiques extraordinaris o catastròfics.
2.5 El de col·laboració amb els cossos i òrgans de totes les administracions públiques, sempre que
siguin deguts a la manca dels mitjans adequats per part del sol·licitant.
2.6 Reforços de prevenció en actes públics culturals o esportius organitzats per entitats ciutadanes,
sempre que aquests comptin amb l’autorització municipal.
3) No obstant, el que s'ha exposat al punt 2 no serà d'aplicació en aquelles intervencions del SCIS fora
del terme municipal de Palma o en el recinte portuari quan es tracti, en aquest cas, d'activitats del Port,
així com els serveis que responguin a telefonades fetes a causa de falses alarmes produïdes com a
conseqüència del funcionament incorrecte de centrals d'alarma automàtiques o sistemes similars.

Subjecte passiu
ARTICLE 3
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Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
5.4 de la Llei general tributària que:
1. Resultin beneficiades per la prestació del servei.
2. En el cas de vessaments a la calçada (article 2.1).d), les qui els hagin causat.
3. En els sinistres causats intencionadament o negligent, les causants del fet imposable.
En els riscs coberts per pòlissa d'assegurances, serà substitut del contribuent la companyia asseguradora.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març , la taxa es meritarà simultàniament a la prestació del servei o realització
de l’activitat.. S'entendrà que el servei es presta des del moment que s'iniciï el desplaçament del personal i
els mitjans materials inherents al servei.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats interessades en la prestació del servei que recull aquesta Ordenança, l'hauran de
sol⋅lic itar mitjançant instància, detallant el servei desitjat, amb tots els elements necessaris per a la
fixació de la taxa i, conformement a l'article 27 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, ingressaran l'import de la taxa amb la corresponent
autoliquidació. Aquesta tramitació no serà necessària en cas de serveis d'urgència, en què l'obligació de
contribuir naixerà sense el requeriment per l'interessat.
2. En tot cas, acabada la prestació del servei, es notificarà a l’interessat la liquidació de la taxa segons els
efectius utilitzats en el servei, deduint-se, si s’escau, la quantitat ingressada en l’autoliquidació.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que
hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i comple mentin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre
de 1998. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de
2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
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ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENTS
CONCEPTE 310,04.
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Les tarifes de la taxa seran les següents:
1. Personal
Per hora o fracció:
Categoria
Euros hora
- Oficial (Cap d’Àrea) ........................................................70,54
- Oficial (TAE mitjà)..........................................................67,29
- Suboficial...........................................................................40,87
- Sergent................................................................................39,40
- Caporal ...............................................................................34,36
- Bomber conductor............................................................32,91
- Bomber...............................................................................31,61
2. Vehicles
Per quilòmetre recorregut, d’anada i de tornada:
Euros
- Turisme .................................................................................0,24
- Furgó de transport personal..............................................0,38
- Vehicle transport lleuger...................................................0,48
- Furgó auxiliar......................................................................0,48
- Vehicles lleuger auxiliar....................................................0,38
Per hora o fracció de funcionament:
Euros
- Autobomba urbana lleugera ............................................31,88
- Autobomba urbana pesada..............................................41,45
- Autobomba rural pesada..................................................41,45
- Vehicle d’abastament.......................................................41,45
- Autoescala mecànica........................................................84,80
- Plataforma articulada .......................................................67,86
3. Equips auxiliars
Per hora o fracció de funcionament:
Euros
- Grup electrogen, fins a 5 KVA .......................................16,14
- Grup electrogen de 5 a 25 KVA .....................................26,56
- Motobomba portatil, fins a 200 l./min. ...........................4,36
- Motobomba portatil, de 200 a 800 l./min.......................5,37
- Motobomba portatil, de 800 a 1600 l./min.....................6,45
- Motoserra de 15” ................................................................4,36
- Motoserra de 8”...................................................................2,16
- Llanxa pneumàtica amb motor forabord de 30 HP .....16,14
- Equip d’oxitall (oxigen acetilè)........................................8,51
- Martell elèctric ....................................................................6,45
4. Material d’apuntalament
Euros
- Puntal metàl·lic regulable de 3 m. ................................31,20
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- Puntal metàl·lic regulable de 4 m. ................................61,73
- Tauló de 4 m. ....................................................................36,57
- Tauló de 6 m. ....................................................................61,74
- Tractel fins a 1500 Kg. .................................................284,37
- Tractel fins a 3000 Kg. .................................................506,35
- Gats d’estrènyer de 0,5 m. .............................................19,64
- Gats d’estrènyer d’1 m ...................................................24,97
Excepte en el cas dels taulons de 4 i 6 m., en recuperar-se el material es podrà tornar el 50% del valor
pagat pels elements reutilitzables, sempre que es trobin en bon estat de conservació.
5. Serveis específics
Euros
- Obertura de porta, per servei ......................................................................74,00
- Obertura i/o rescat, a ascensors, per servei..............................................74,00
- Bombament d’aigua per inundacions, per hora o fracció ......................64,40
- Desconexió d’alarmes, per servei..............................................................67,00
- Reforç de prevenció, per hora o fracció (entre les 6 i les 22 h.) .........135,28
- Reforç de prevenció, per hora o fracció (entre les 22 i les 6 h.) .........169,44
El preu de la resta de serveis subjectes es calcularà d’acord amb els preus prevists als apartats anteriors.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT
PREVENTIVA, DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ, DESRATITZACIÓ I DESTRUCCIÓ DE
QUALSEVOL CLASSE DE MATÈRIES I PRODUCTES CONTAMINANTS O PROPAGADORS
DE GÈRMENS NOCIUS PER A LA SALUT PÚBLICA, PRESTATS A DOMICILI O PER
ENCÀRREC
CONCEPTE 310,05
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis de sanitat
preventiva, desinfecció, desinsectació, desratització i destrucció de qualsevol classe de matèries i
productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, prestats a domicili o per
encàrrec, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix
l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
1). Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de sanitat preventiva, desinfecció,
desinsectació, desratització i destrucció de qualsevol classe de matèries i productes contaminants o
propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, prestats a domicili o per encàrrec.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅licitin o resultin beneficiades o afectades pel serveis i
activitats de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació, desratització i destrucció de qualsevol classe de
matèries i productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà simultàniament a la prestació del
servei.
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Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats que sol⋅licitin els serveis regulats per aquesta Ordenança hauran d'ingressar
l'import de la taxa en el moment de fer la sol⋅licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació,
conformement amb l'article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març .
2. En els altres casos, l'Administració notificarà als subjectes passius la liquidació de la taxa, l'import del
qual s'haurà de fer efectiu en el lloc i dins els terminis que s'hi indiquin.
3. En cas de denegar-se la prestació del servei, o quan per causes no imputables al subjecte passiu el
servei no se presti, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import
ingressat.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de 29 d’octubre de
1998, La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004, i
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2005
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
La tarifa d'aquesta taxa serà la següent:
1. Serveis de desinfecció de locals:
Euros
1.1. De fins a 100 m3 ........................................................................................................... 20,90
1.2. De 101 a 500 m3 ............................................................................................................ 23,60
1.3. De 501 a 1.500 m3 ........................................................................................................ 26,30
1.4. De 1.501 a 3.000 m3 ..................................................................................................... 29,00
1.5. De 3.001 a 5.000 m3 ...................................................................................................... 31,70
1.6. De més de 5.000 m3 (*) ................................................................................................ 31,70
(*) S’afegeixen 1,95 € per cada 1000 m3 o fracció que passin dels 5000 m3 de volum.
Desinfecció de mobles, roba i efectes d’ús:
Euros
1.7. Fins a un volum mínim de 50 m3 ................................................................................ 10,48
1.8. De 51 a 100 m3 .............................................................................................................. 20,90
1.9. De 101 a 500 m3 ........................................................................................................... 23,60
1.10. De 501 a 1500 m3 ....................................................................................................... 26,30
1.11. De 1.501 a 3.000 m3 .................................................................................................. 29,00
1.12. De 3.001 a 5.000 m3 ................................................................................................... 31,70
1.13. De més de 5.000 m3 (*) .............................................................................................. 31,70
(*) S’afegeixen 1,95 € per cada 1000 m3 o fracció que passin dels 5000 m3 de volum
Desinfecció de vehicles a centres municipals
Euros
1.14. Carros, motocarros i automòbils ..................................................................................1,35
1.15. Furgonetes i camionetes................................................................................................2,16
1.16. Camions...........................................................................................................................4,05
1.17. Autocars, autobusos, vagons i similars.......................................................................6,75
2. Desinsectació de locals:
Euros
2.1. Fins a 100 m3 ................................................................................................................ 41,80
2.2. De 101 a 500 m3 ............................................................................................................ 47,20
2.3. De 501 a 1.500 m3 ........................................................................................................ 52,60
2.4. De 1.501 a 3.000 m3 ..................................................................................................... 58,00
2.5. De 3.001 a 5.000 m3 ...................................................................................................... 63,40
2.6. De més de 5.000 m3 (*) ................................................................................................ 63,40
(*) S’afegeixen 3,91 € per cada 1000 m3 o fracció que passin dels 5000 m3 de volum.
Desinsectació de mobles, roba i efectes d’ús:
Euros
2.7. Fins a un volum mínim de 50 m3 ................................................................................ 20,90
2.8. De 51 a 100 m3 .............................................................................................................. 41,80
2.9. De 101 a 500 m3 ........................................................................................................... 47,20
2.10. De 501 a 1500 m3 ....................................................................................................... 52,60
2.11. De 1.501 a 3.000 m3 .................................................................................................. 58,00
1.12. De 3.001 a 5.000 m3 ................................................................................................... 63,40
1.13. De més de 5.000 m3 (*) .............................................................................................. 63,40
(*) S’afegeixen 3,91 € per cada 1000 m3 o fracció que passin dels 5000 m3 de volum
3. Serveis de desratització
Euros
3.1. De locals tancats de fins a 15 ml de perímetre ........................................................ 19,68
3.2. Per cada 15 m. lineals de perímetre o fracció a partir dels 15 ml. primers.............2,19
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3.3. De locals tancats, amb espais oberts de pati o superfície exterior.
S’aplicaran els nombres anteriors pel que fa a la superfície coberta, i, per a
l’exterior o descoberta, per cada 15 ml. de fracció de perímetre ............................2,19
3.4. De terrenys descoberts i solars, fins a 1000 m2 de superfície ................................ 28,06
3.5. Id. de 1001 a 5000 m2 .................................................................................................. 51,29
3.6. Id. de 5000 a 10000 m2 ................................................................................................ 63,44
3.7. Id. de més de 10000 m2 (*).......................................................................................... 63,44
(*) S’afegeixen 4,42 € per cada 500 m2 o fracció que passin dels 10000 m2 de superfície.
4. Enterrament d’animals
Euros
4.1. Per l’enterrament d’animals domèstics de fins 50 Kg. de pes per unitat................5,00
4.2. Per l’enterrament d’animals domèstics d’un pes superior a 50 Kg., per Kg..........0,1345
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISITA AL MUSEU DE LA
FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ
CONCEPTE 310,06
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada i visita al museu de La Fundació Pilar i Joan
Miró, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article
58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Fet imposable
ARTICLE 2
El fet imposable de la taxa és la visita al museu de la Fundació Pilar i Joan Miró.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅licitin les entrades per a visitar el museu de la
Fundació Pilar i Joan Miró.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà simultàniament a la sol.licitud d’entrada al museu de
la Fundació Pilar i Joan Miró.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
La recaptació es durà a terme mitjançant rebuts talonaris numerats i segellats, l'expedició dels
quals es farà en el moment de sol⋅licitar l’entrada a l’edifici-museu.
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Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que
hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre
de 1998. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de
2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE l’1 DE GENER DE 2005
La tarifa de la taxa serà la següent, per entrada i visita:
Euros
- Entrada general, per persona........................................................................................................................ 4,70
- Majors de 65 anys, pensionistes, joves de 14 a 18 anys, joves amb carnet jove o similar
i grups organitzats en circuit turístic, per persona...................................................................................... 2,60
- Residents en el municipi, per persona, excepte dissabtes....................................................................... 1,80
- Suplement per vídeos i càmeres fotogràfiques sense flash..................................................................... 5,00
- Menors de 14 anys, grups escolars amb visita concertada, invitacions, així com entrada
en dissabtes pels residents del municipi......................................................................................................gratuït
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir de l’1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE
SANITARI MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'EPIZOÒTIES
CONCEPTE 310,07
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis al Centre
Sanitari Municipal de Prevenció d'Epizoòties, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de
la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
El fet imposable de la taxa és la prestació, pel Centre Sanitari Municipal de Prevenció
d’Epizoòties, dels serveis regulats en aquesta ordenança.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅licitin els serveis regulats en aquesta ordenança de
caràcter voluntari i les que resultin especialment beneficiades per la prestació dels serveis o, encara que
no les beneficiï, les afecti de manera particular, sempre que l'activitat municipal hagi estat motivada per
aquestes persones o entitats, directament o indirecta.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà simultàniament a la prestació del
servei.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats que sol⋅licitin els serveis regulats per aquesta Ordenança hauran d'ingressar
l'import de la taxa en el moment de fer la sol⋅licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació,
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conformement amb l'article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març .
2. En els altres casos, l'Administració notificarà als subjectes passius la liquidació de la taxa, l'import del
qual s'haurà de fer efectiu en el lloc i dins els terminis que s'hi indiquin.
3.En cas de denegar-se la prestació del servei, o quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei
no es presti, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de 29 d’octubre de
1998. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004, i
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
a. Recollida i trasllat d’animals, vius o morts
Euros
1. Aus, cans, moixos i altres animals de mida semblant ............................................................................8,55
2. Bovins, cabrum, equins, porcins, ovins, etc.......................................................................................... 15,30
b. Dipòsit i manutenció d’animals, per dia, comprenent, a més, l’observació sanitària
Euros
3. Aus, cans, moixos, com també cans petits, tipus pequinès....................................................................0,69
4. Cans mitjancers, tipus cocker spaniel .......................................................................................................1,16
5. Cans grossos, tipus pastor alemany ...........................................................................................................1,74
6. Porcins, ovins, cabrum.................................................................................................................................2,87
7. Equins, bovins, etc........................................................................................................................................4,68
8. Ventrada (cadells o moixets de menys de 40 dies procedents del mateix part).................................0,65
9. Gàbia trampa per moixos (a tornar l’import contra lliurament de la mateixa)................................ 12,75
c. Serveis del dispensari d’assistència veterinaria
10. Cures, cirugia i altres serveis d’assistència sanitària. S’hi aplicarà el barem d’honoraris recomanat pel
Col·legi de Veterinaris, al qual se sumarà el cost dels productes medico farmacèutics utilitzats, més 0,50
€ en concepte de despeses d’administració.
d. Sacrifici d’animals
Euros
11. Aus, conills, moixos, i altres animals petits, per unitats......................................................................4,14
12. Cabrum, ovins, porcins i qualsevol altre animal de pes superiors als 15 Kg...................................5,20
13. Bovins, equins i altres, superiors als 200 Kg. de pes ........................................................................ 21,13
e. Adopció d’animals per particulars
14. Els qui adoptin un animal en dipòsit, hauràn d’abonar les taxes meritades segons els epígrafs
precedents, més 1,29 €, en concepte de despeses d’administració.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISITA AL CASTELL I
MUSEU DE BELLVER
CONCEPTE 310,08
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada i visita al castell i museu
de Bellver, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix
l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
El fet imposable de la Taxa és la visita al castell i museu de Bellver. No estaran subjectes a la taxa
les entrades i visites en diumenge i festius, ni les entrades i visites en dissabtes pels residents al Municipi,
ni les visites organitzades per centres escolars i compostes per grups d’alumnes acompanyats del
corresponent preceptor.
ARTICLE 3
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅licitin les entrades per a visitar el castell i museu de
Bellver.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà simultàniament a la sol⋅licitud
d’entrada al castell i museu de Bellver.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. La recaptació es durà a terme mitjançant rebuts talonaris numerats i segellats, l'expedició dels quals es
farà en el moment de sol⋅licitar l’entrada al castell-museu.
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2. Les entrades adquirides només seran vàlides per l’accés al castell- museu durant l’exercici en què s’han
expedit. No obstant, les entrades adquirides a través d’agències podran ser utilitzades fins el 31 de març
de l’any següent al de la seva expedició.
3. Els horaris ‘obertura al públic podran ser modificats per causa d’actes protocolaris i espectacles, podent
restringir-se, per igual motiu, la visita de determinades dependències. Aquestes limitacions seran
exposades mitjançant anunci visible al lloc de venda dels tickets i advertides verbalment al públic abans
de l’adquisició de les entrades
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complemen tin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de 29 d’octubre de
1998, La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004,
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
La tarifa d'aquesta taxa serà la següent, per entrada i visita:
Euros
- Per persona................................................................................................................................................ 2,00
- Per persona, a traves d’agència ............................................................................................................. 1,65
- Per persona, majors de 65 anys, pensionistes, joves de 14 a 18 anys, joves provists
del carnet jove o similar, grups culturals organitzats per Institucions Públiques............................ 1,00
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

I

CONCEPTE 310,09
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis i realització
d'activitats de l'Institut Municipal d'Informàtica, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes
de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l’esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
El fet imposable de la taxa és la prestació, per l’Institut Municipal d’Informàtica, dels serveis
regulats en aquesta ordenança.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅licitin els serveis regulats en aquesta ordenança.
Responsabl es
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol.licitar la
prestació del servei o activitat, que no es realitzarà ni es tramitarà.si no s’ha efectuat el pagament
corresponent.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats que sol⋅licitin els serveis regulats per aquesta Ordenança hauran d'ingressar
l'import de la taxa en el moment de fer la sol⋅licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació,
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conformement amb l'article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovar pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març .
2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu no es presti el servei o no es realitzi l’activitat, serà
procedent la devolució de l’import corresponent.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 77 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre de
1998. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004,
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Les tarifes d’aquesta taxa són les següents:
A) SUBMINISTRAMENT DE DOCUMENTACIÓ CARTOGRÀFICA
1. Subministrament de plànols cartogràfics:
La cartografia bàsica del Terme municipal de Palma es divideix en:
- Zona a escala 1/500, que correspon al Sòl Urbà i Urbanitzable, segons el Pla General
d’Ordenació Urbana vigent.
- Zona a escala 1/1.200, que correspon al Sòl no Urbanitzable, segons l’indicat Pla General
d’Ordenació Urbana
En tots els casos i circumstàncies la informació cartogràfica que l’Institut Municipal
d’Informàtica subministra a tercers es realitza sota la fórmula de “Llicència d’ús”, la qual
únicament concedeix al titular el dret, no exclusiu ni transferible, a utilitzar la informació cedida i
no la seva propietat, la qual és exclusiva de l’esmentat organisme.
L’Institut Municipal d’Informàtica, com a propietari de la informació cartogràfica, es reserva el
dret de concedir la “Llicència d’ús”, de la informació sol·licitada en les condicions que cregui
oportunes amb la finalitat de protegir els drets de la seva propietat i la seva correcta utilització i/o
difusió.
La documentació cartogràfica que subministra l’Institut Municipal d’Informàtica és una
reproducció, limitada o no, dels seus arxius o de les seves bases de dades amb l’estructura,
actualització, contingut i característiques mètriques que en cada moment pogués tenir l’esmentada
informació.
1.1. Valor de l’informació
Cost de la informació per hectàrea
a) Per a plànols de la zona a escala 1/500
Euros
- Planimetría .....................................................................................................................17,73
- Altimetría .........................................................................................................................5,30
- Serveis i mobiliàri urbà................................................................................................12,44
- Cartografía completa ....................................................................................................35,45
- Informació cadastral.....................................................................................................21,22
b) Per a plànols de la zona a escala 1/2000
Euros
- Cartografía completa ......................................................................................................5,12
- Informació cadastral.......................................................................................................4,24
Per a peticions superiors a una hectàrea, per valor de la informació, s’aplicaran els següents
coeficients reductors decreixents, tenint com a base el cost de la primer hectàrea a mesura que
n’augmenti el nombre:
- Per a la 2ª hectàrea o fracció .........................................................................................0,93
- Per a la 3ª hectàrea o fracció .........................................................................................0,82
- Per a la 4ª hectàrea o fracció .........................................................................................0,72
- Per a la 5ª hectàrea o fracció .........................................................................................0,62
- Per a la 6ª hectàrea o fracció .........................................................................................0,52
- Per a la 7ª hectàrea o fracció .........................................................................................0,41
- Per a la 8ª hectàrea o fracció .........................................................................................0,31
- Per a la 9ª hectàrea o fracció .........................................................................................0,21
- Per a la 10ª hectàrea o fracció .......................................................................................0,11
c) Per a plànols de tipus guia de carrers (GIPBASE)
Euros
Superfície mínima de valoració econòmica, subministrament
i facturació 150 hectàreas
- Cost per hectàrea.............................................................................................................0,04
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Amb un mínim de............................................................................................................4,93
- Cost de tot el termini municipal de Palma..............................................................476,78
Per a sol·licituds especials d’informació cartogràfica d’altres productes, altres escales o continguts
diferents als descrits anteriorment s’elaboraran els seus corresponents pressuposts específics amb
les limitacions de subministrament, ús i confidencialitat de la informació que en cada cas i moment
puguin determinar-se.
1.2 Reproducció de la informació
La informació cartogràfica sol·licitada podrà ser reproduïda i subministrada en un dels dos
suports que més endavant es descriuen.
En el cas de requerir que la informació sol·licitada sigui subministrada en els dos suports es
pagarà el cost de les dues reproduccions.
Plànols en suport de paper polièster o similar: confeccionats en monocrom o a color amb traçat
automàtic (plotter). La informació cartogràfica podrà ser reproduïda a escala diferent a la utilitzada
com origen de la seva formació (1:500 o 1:2000) sense cost addicional.
Tarifa per plànol en funció de la seva mida amb independència de l’escala:
Euros
Fins a 25 x 25 cm. .............................................................................................................7,60
Fins a 50 x 50 cm. ............................................................................................................9,52
Fins a 75 x 75 cm. ...........................................................................................................11,92
Fins a 100 x 100 cm. .......................................................................................................14,97
En suport magnètic: els fitxers cartogràfics seran gravats i subministrats en disquets de 1.44 Mb.
Els formats dels fitxers d’informació podran ser gravats en DXF, DWG o DGN. A tal efecte es
crearan les taules de transformació necessàries que incloguin la informació cartogràfica continguda
a cadascun dels grups o menús establerts en l’apartat 1.1.
Les capes o nivells en DXF, DWG o DGN, així com les seves característiques gràfiques, seran
les definides per l’IMI, és a dir, no es realitzaran modificacions a l’estructura de la informació
acordada per exigències dels clients.
Per cada disquet o C.D. el cost per reproducció, gravació i subministrament de la informació és
de 6,70 €.
2. Subministrament de fotografies aèries:
Costs per a la reproducció de fotogrames aeris verticals mitjançant contactes i ampliacions
fotogràfiques en b/n o color.
La relació de preus correspon al cost de la primera reproducció d’un original negatiu.
Per a segones o més reproduccions d’un mateix original negatiu, independentment del tipus que
siguin, el cost unitari de cadascuna es reduirà en 6,70 €.
Euros
Contactes...........................................................................................................................16,91
- Ampliacions
Fins a 25 x 25 cm. ..........................................................................................................29,56
Fins a 30 x 40 cm. ..........................................................................................................35,12
Fins a 40 x 50 cm. ..........................................................................................................40,38
Fins a 50 x 60 cm. ..........................................................................................................44,00
Fins a 70 x 80 cm. ..........................................................................................................59,76
Fins a 80 x 100 cm. ........................................................................................................65,21
Metre quadrat...................................................................................................................72,23
3. Subministrament de còpies de plànols
Reproducció d’originals de plànols en monocrom amb copiadores de plànols
Euros
Còpia de polièster............................................................................................................10,90
Còpia en paper

78

Gestió Tributària

Fins a 62 x 88 cm. ............................................................................................................3,45
Fins a 88 x 123 cm. ..........................................................................................................6,49
La relació de preus correspon al cost unitari per a la primera còpia d’un mateix original.
Per a segones o més reproduccions d’un mateix original el seu cost unitari de cada una ‘elles es
reduïrà en un 30% per a les còpies en paper i un 20% per a les còpies en polièster.
4. Certificacions
Les certificacions de les característiques dels vols fotogramètrics i de la data d’actualització de la
informació dels plànols cartogràfics tindran un preu de 7,16 €.
5. Preus unitaris d’informàtica aplicada:
Concepte
Euros
Utilització del host Teleprocès, per segon ....................................................................0,59
Utilització del host Batch, per segon .............................................................................0,48
Anàlisis aplicatives Informàtiques, per hora...............................................................61,62
Programació de l’aplicació, assistència a usuaris, per hora .....................................45,16
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’EXPEDICIÓ, PEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE, D’INFORMES
D’ACREDITACIÓ
DE
DISPONIBILITATS
D’HABITATGES
SUFICIENTS
PELS
REAGRUPANTS ESTRANGERS I LES SEVES FAMÍLIES
CONCEPTE 310,10
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 bases de règim local, i conformement al que disposes els articles
15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de
març, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició, per part del Patronat Municipal de l’Habitatge
d’informes d’acreditació de disponibilitat d’ habitatges suficients pels reagrupants estrangers i les seves
famílies, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix
l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
El fet imposable de la taxa es l’expedició, per part del Patronat Municipal de l’Habitatge, dels
d’informes que acreditin la disponibilitat d’habitatges de característiques i amplitud considerades normals
per als ciutadans espanyols dins la zona de residència del reagrupant estranger, tenint en compte el
nombre de membres de la família. Aquests informes faran referència als següents extrems: títol que
habiliti per l’ocupació de l’habitatge, nombre d’habitacions o dependències en que es distribueixi
l’habitatge, ús a que es destini cadascuna d’elles, nombre de persones que l’habiten i condicions
d’equipament de la mateixa, en particular, les relatives a la disponibilitat d’aigua corrent, electricitat,
sistema d’obtenció d’aigua calent i xarxa de desguàs; tot això segons el que requereix l’article 3, punt 4,
apartat d) de l’Orde del Ministeri de Presidència de data 8 de gener de 1999, pel que s’estableixen les
normes generals i de tramitació dels expedients de visat i dels permisos de residència per reagrupació
familiar, en desenvolupament del Reglament d’Execució de la Llei Orgànica 7/1985, d’1 de juliol.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅licitin o en interès dels quals redundin els informes a
que es refereix aquesta ordenança.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5.
La quota tributària serà de 68,00 euros per cada informe objecte d’aquesta ordenança
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6.
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
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Meritació
ARTICLE 7.
Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març , la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar la prestació del servei, que
no es realitzarà ni es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament corresponent.
Normes de gestió, declaració i ingrès
ARTICLE 8.
1. Els interessats sol⋅licitaran l’expedició de l’informe al Registre General del Patronat Municipal de
l’Habitatge, especificant la situació de l’immoble respecte del que s’ha d’informar, les persones que
actualment l’ocupen i nombre de membres que conformen la família del sol⋅licitant. A la sol⋅licitud
s’haurà d’acompanyar còpia compulsada del document que acredita el títol pel que ocupa l’habitatge.
2. Les persones o entitats que sol⋅licitin dels serveis regulats per aquesta Ordenança hauran d’ingressar
l’import de la taxa en el moment de fer la sol⋅licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter d’auto-liquidació,
conformement amb l’article 27 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu no es presti el servei, o quan l’informe que
s’expedeixi sigui negatiu, l’interessat tindrà i podrà sol⋅licitar la devolució de l’import ingressat.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9.
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 21 de desembre
de 2001. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de
2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 187 ext. de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ACCIÓ SOCIAL I A DIVERSOS CENTRES MUNICIPALS
CONCEPTE 310,11
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 bases de règim local, i conformement el que disposen els articles
15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març , aquest Ajuntament estableix la Taxa per prestació de serveis i realització
d’activitats d’acció social i a diversos centres municipals , que es regirà per la present ordenança fiscal,
les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
El fet imposable de la taxa es la prestació de serveis i realització d’activitats que s’expressen a les
tarifes contingudes a l’annex d’aquesta ordenança.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅licitin o en interès dels quals redundin la prestació de
serveis i realització d’activitats a que es refereix aquesta ordenança.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5.
La quota tributària serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6.
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7.
Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar la
prestació del servei.
Normes de gestió, declaració i ingrès
ARTICLE 8.
1. Les persones o entitats que sol⋅licitin dels serveis regulats per aquesta Ordenança hauran d’ingressar
l’import de la taxa en el moment sol⋅licitar el servei o activitat. Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació, conformement amb l’article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març .
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2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu no es presti el servei, serà procedent la devolució de
l’import corresponent.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9.
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 31
d’octubre de 2002. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 23 de
desembre de 2004, i definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
1) SERVEI D’AJUDA A DOMICILI.
1. Per hora........................................................................... ..16,38 euros
Rendes per càpita mensual (€)
Reducció (%)
Entre 687,13€ i 866,65€
50
Entre 495,22€ i 687,13€
75
Inferiors a 495,22€
gratuïtat
2) CASAL DE CIUTAT ANTIGA
Euros
1. Menjador.......................................................................................65,66/usuari/mes
2. Podologia ........................................................................................6,54/servei
3. Perruqueria .....................................................................................5,25/servei
4. Dutxa ..............................................gratuït (previ informe social)
5. Bugaderia .......................................gratuït (previ informe social)
3) CENTRE DE FLASSADERS
1. Utilització sala d’actes principal (2ª planta), per dia:
per entitats socials:.................................................................................................98,52
per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre:..................................185,40
2. Utilització sala d’actes petita (2ª planta), per dia:
per entitats socials:.................................................................................................65,67
per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre:................................123,60
3. Utilització sales polivalents o tallers, per hora :
a) Sales taller petites
- Per entitats socials ........................................................................................... 3,00
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre ............................ 6,00
b) Sales taller grans
- Per entitats socials ........................................................................................... 4,00
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre ............................ 8,00
c) Sales taller amb instal·lació de cuina
- Per entitats socials ........................................................................................... 8,00
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre ..........................12,00
4. Utilització gimnàs (3ª planta), per dia:...............................................................78,82
5. Utilització gimnàs (3ª planta), per hora:.............................................................13,13
6. Utilització de sales d’informàtica (3ª planta), per hora:
per entitats socials:.................................................................................................32,84
per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre:..................................49,44
(No s’inclouen les despeses de connexió a Internet)
7. Utilització sales multi-usos i altres espais , per dia:
per entitats socials:.................................................................................................26,27
per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre ...................................49,44
8. Utilització compartida d’una sala taller com a espai de
trobada per
les entitats socials del barri, per hora ...................................................................... 1,5
9. Servei de tallers de participació, trimestral:.......................................................27,81
- En famílies nombroses:.............................................................................20,60
10. Servei de formació bàsica informàtica, trimestral: ...........................................27,81
- En famílies nombroses:.............................................................................20,60
11. Servei d’exposicions, 15 dies ................................................................................262,65
(Inclosos els dies de muntatge i desmuntatge)
12. Tallers
Euros
a. Serveis de tallers especialitzats, mensual................................................................22,00
b. Serveis de tallers de cuina (material inclòs), mensual..........................................30,00
13. Utilització del canó multimedia, per dia ...................................................................... 60,00

84

Gestió Tributària

Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D'AUTOTAXIS I ALTRES
VEHICLES DE LLOGUER
CONCEPTE 311,00
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
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 conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/ 2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'expedició de llicències i
autoritzacions administratives d'autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats amb relació a l'expedició de les llicències necessàries i autoritzacions per qualsevol dels
conceptes que a continuació s'indiquen:
1r. Obtenció de llicència municipal per a la prestació dels serveis d'autotaxi; de serveis especials
i d'abonament i vehicles de lloguer de tracció animal.
2n. Autorització municipal per substituir el vehicle adscrit a la llicència d'autotaxi i de serveis
especials i d'abonament.
3r. Transmissió de llicències municipals a què es refereix el concepte 1r en els casos en què
s'autoritzi.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària
1.La persona o entitat a favor de la qual s'expedeixi la llicència o autorització, o a favor de la qual
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.
2.El titular de la llicència de la qual el vehicle sigui substituït.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà segons la naturalesa de les llicències o autoritzacions que se
sol⋅licitin, conformement a les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
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ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar la
prestació del servei o l'activitat, que no es realitzarà ni es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament
corresponent.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones interessades en l'obtenció de llicències i autoritzacions regulades per aquesta Ordenança
hauran de sol⋅licitar-les mitjançant instància dirigida al batle, adjuntant-hi la pertinent documentació.
2. El procediment d'ingrés serà, d'acord amb el que preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , el
d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment de presentar la
sol⋅licitud de llicència o autorització, sense perjudici dels drets que s'hagin d'abonar establerts en el
vigent Reglament municipal del servei urbà de transports en automòbils lleugers amb conductor i la
resta que sigui d'aplicació.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu no es presti el servei, o quan l’informe que
s’expedeixi sigui negatiu, l’interessat tindrà i podrà sol⋅licitar la devolució de l’import ingressat.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei
general tributària i altres disposicions que la complementin.
Disposició final
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 de juny de
1989 La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004,
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
1. Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi
per una sola vegada i vehicle
456,00
2. Expedició de llicència municipal per a la prestació de serveis especials i
l’abonament, per una sola vegada i vehicle ....................................................................................215,00
3. Expedició de permís per a la substitució de vehicle afecte a les llicències
compreses en els dos epígrafs anteriors ..........................................................................................102,00
4. Per expedició de permís per a transmissió de llicència dels epígrafs 1 i 2 ..............................189,00
5. Per expedició de llicència per a la prestació dels serveis de lloguer en
vehicles de tracció animal..................................................................................................................201,00
6. Per expedició de permís per a la transmissió de llicència dels vehicles a
que es refereix l’epígraf anterior......................................................................................................134,00
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
SONOMETRIA I ALTRES D'INHERENTS A L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
DE RENOUS
CONCEPTE 311,01
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , aquest
Ajuntament estableix la Taxa per prestació de serveis de sonometria i altres d'inherents a l'aplicació de
l'Ordenança municipal de renous, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual
s'ajusten al que estableix l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats
següents:
a. Els prestats per la Policia Local i tècnics municipals amb motiu de la comprovació de renous
molests procedents de locals o establiments, o de vehicles.
b. L'activitat consistent en el precintament i desprecintament d'equips limitadors de so de locals o
establiments, o de vehicles.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, responsables del renou, que han originat la prestació del servei
i, en defecte d'això, el titular de l'establiment o del vehicle.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes:
Euros
1. Sonometria a locals o establiments.......................................................................................95,88
2. Precintament i desprecintament d’equips limitadors de renou........................................18,35
3. Sonometria a vehicles .............................................................................................................47,94
4. Precintament i desprecintament de vehicles........................................................................18,35
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.
Tanmateix, no estaran subjectes a la Taxa les comprovacions sonomètriques efectuades durant les
actuacions d'inspecció que no sobrepassin els límits establerts a la corresponent ordenança municipal.
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Meritació
ARTICLE 7
Conformement amb l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o
la realització de l'activitat.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats que sol⋅licitin els serveis de precintament i desprecintament d'equips limitadors
de renou de locals o establiments, hauran d'ingressar l'import de la taxa en el moment de fer la
sol⋅licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter d'autoliquidació, conformement amb l'article 27 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març .
L'abonament de la taxa serà requisit indispensable per a l'aixecament de qualsevol mesura cautelar que
hagi estat disposada.
2.En els altres casos, l'Administració notificarà als subjectes passius la liquidació de la taxa, l'import del
qual s'haurà de fer efectiu en el lloc i dins els terminis que s'hi indiquin.
3. En cas de denegar-se la prestació del servei, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import ingressat, i també quan per cause no imputables al subjetecte pasiu, l'activitat
administrativa o el servei públic no es presti.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 19 d'octubre
de 1995. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de
2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE
VIGILÀNCIA D'ESTABLIMENTS I ALTRES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL MOTIVATS
PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXIN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS
CONCEPTE 311,02
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , aquest
Ajuntament estableix la Taxa per serveis especials de vigilància d'establiments i altres de competència
municipal motivats per activitats que exigeixin al prestació de serveis especials, que es regirà per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que estableix l'article 57 de l'esmentat Text
Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
a. De vigilància especial dels establiments que ho sol⋅licitin.
b. De competència municipal que especialment i amb caràcter excepcional o accidental siguin motivats
per la celebració d'espectacles públics, grans transports, pas de caravanes i qualssevol altres activitats
que exigeixin la prestació dels dits serveis especials, hagin estat o no sol⋅licitats, quan aquests serveis
beneficiïn especialment persones o entitats determinades o, encara que no les beneficiïn, les afectin de
manera particular, sempre que, en aquest darrer cas, l'activitat municipal hagi estat motivada per
aquestes persones o entitats, directament o indirecta.
2. No estan subjectes a la Taxa els serveis de vigilància establerts per l'Ajuntament amb caràcter general
ni els serveis especials motivats per activitats religioses, culturals, benèfiques, polítiques, sindicals,
festes de barriada i activitats esportives de caràcter aficionat, sense que sigui d'aplicació aquesta
exempció a les activitats organitzades per empreses, entitats o persones privades, quan de les seves
actuacions es deduesqui que intervé un interès privat lucratiu prioritari al merament cultural esportiu
etc, que ha de presidir.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que han sol⋅licitat o provocat la prestació dels serveis regulats en
el fet imposable definit a l’article anterior.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança, segons el nombre d'efectius, tant personals com materials, que s'emprin en la prestació del
servei i el temps que s'hi hagi invertit.
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No es computaran amb càrrec al servei especial de vigilància, els efectius que correspondrien al
servei ordinari, quan tots dos siguin coincidents.

Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar la
prestació del servei o l'activitat, que no es realitzarà ni es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament
corresponent.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
El procediment d'ingrés serà, tal com preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , el d'autoliquidació. Per als
serveis sol⋅licitats a instància de part, els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment de
presentar la sol⋅licitud.
En els altres casos, s'adoptaran les formes i els terminis prevists al Reglament general de
recaptació.
Les sol⋅licituds, presentades davant la Policia Local mitjançant impresos amb aquest efecte,
compliran els següents requisits:
a. Reserva d'espai (originat per mudances, noces, descàrrega de mercaderies, mobiliari o altres): es
presentaran amb una antelació mínima de 48 hores.
b. Regulació de trànsit (motivat per síquies, asfaltatge, trasllat de vehicles pesants): es presentaran amb
una antelació mínima de 48 hores.
c. Urgències: serà suficient la telefonada al comandament encarregat del servei.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que
hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
La present Ordenança va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió de 29 de juny de
1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004,
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Euros
1.1. Un policia de gala, per dia .........................................................................................................................191,00
1.2. Un policia de gala, per mig dia (fins 3 hores) ..........................................................................................95,00
2. Un policia municipal, per hora o fracció ......................................................................................................33,00
3. Una parella de policies municipals a cavall, per hora o fracció................................................................67,00
4. Camió de transport de cavalls amb conductor, por hora o fracció ...........................................................79,60
5. Un policia motorista, per hora o fracció .......................................................................................................35,75
6. Un cotxe patrulla, inclosa dotació, per hora o fracció ................................................................................68,90
7. Una grua, inclosa dotació, per hora o fracció ..............................................................................................77,40
8. Un furgó per a transport de materials, inclosa dotació, per hora o fracció .............................................70,55
9. Material de senyalització (sense transport), per unitat de senyalització i dia ...........................................2,00
10.1. Els serveis especials de senyalització, com a conseqüència de mudances, trasllat de mobles
de domicilis particulars , obres, ús de grues i similars, amb una durada inferior a 48 h. I amb
reserves d’espai de longitud inferior a 15 metres ...................................................................................46,50
10.2. Serveis especials de senyalització de l’epígraf anterior quan la reserva d’espai superi els
15 metres o les 48 hores ............................................................................................................................69,75
10.3. Serveis especials de senyalització de l’epígraf 10.1. quan la reserva d’espai superi els 15 m.
i la duració sigui superior a les 48 hores..................................................................................................93,00
La tarifa esmentada pel que fa a mudances i trasllat de mobles de domicilis particulars,
compren tant la senyalització en el punt d’origen, com en el seu cas, el punt de destinació dins el terme
municipal, amb els límits de durada i longitud de reserva d’espai que es considerin per l’òrgan competent
de l’Ajuntament.
11. Autobusos per a transport de policies, per hora o fracció........................................................................78,00
12. Exhibició de la Secció Muntada de la policia local
12.1. Exhibició amb 8 unitats ................................................................................................................. 1.658,00
12.2. Exhibició amb 6 unitats ................................................................................................................. 1.290,00
13. En els serveis realitzats fora del terme municipal de Palma, a més de la tarificació per hora o fracció
dels vehicles utilitzats, s’afegirà una tarifa en funció del nombre total del quilòmetres recorreguts,
multiplicats per un ràtio unitari de 0,18 € per kilòmetre.
- Si en la prestació d’un servei comprès entre els apartats 1 i 8 requereixen la presència d’un
comandament intermedi, les tarifes assenyalades s’incrementaran en les quanties següents:
Euros
Oficial
3,20
Sergent
6,40
Inspector
10,60
Comissari
21,20
- Les quotes que resultin de l’aplicació de la tarifa anterior, s’incrementaran d’un 35% quan els serveis
que les motiven tinguin lloc entre les 22 i les 6 hores.
- El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a element inicial el de sortida dels
efectius dels seus quarters o parcs, i com final el d’entrada als mateixos llocs, una vegada conclòs el
servei.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS
CONCEPTE 311,03
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
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 conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicència d'obertura d'establiments, que es regirà per la present Ordenança fis cal, les normes de la qual atenen el que estableix
l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats de
competència municipal necessàries per a l'atorgament de la preceptiva llicència per a l'obertura
d'establiments.
2. A l'efecte d'aquest tribut, es considerarà establiment el lloc o local en què habitualment s'exerceixi o
s'hagi d'exercir qualsevol activitat per a l'obertura i funcionament de la qual sigui necessària, en virtut
de precepte legal, l'obtenció de la llicència municipal.
3. Tindran la consideració d'obertura:
a) La primera instal⋅lació, inici o començament de qualsevol activitat a l'establiment de què es tracti.
b) La variació o ampliació de l'activitat desenrotllada a l'establiment, encara que continuï el mateix titular.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi dugui a terme i que afecti les condicions de
la llicència atorgada.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària
titulars de l'activitat que es pretén desenrotllar o, si s'escau, es desenrotlli a l'establiment.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta Ordenança,
establertes conforme ment a l'activitat, la superfície dels establiments i la naturalesa de l'obertura conformement a l'article 2n-3 d'aquesta Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
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ARTICLE 7
1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la
realització de l'activitat. A aquest efecte, es considerarà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de l'oportuna sol⋅licitud de llicència d'obertura, si el subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan l'obertura hagi tingut lloc sense que s'hagi obtingut l'oportuna llicència, la taxa es meritarà quan
s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'establiment compleix les condicions
exigibles, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per
autoritzar-ne l'obertura o decretar-ne el tancament, si no és autoritzable aquesta obertura. Tot això sense
perjudici de l'actuació de la Inspecció Tributària.
3. L'obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la denegació de la
llicència sol⋅licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació de les condicions de
l'establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol⋅licitant un cop concedida la llicència.
4. No es tramitaran les sol⋅licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
El procediment d'ingrés serà, conformement al que preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , el
d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment d'iniciar prestació del
servei o activitat, mitjançant l'oportuna declaració -liquidació.
Si posteriorment a la iniciació del servei o activitat es varia o amplia l'activitat que s'hagi de
desenrotllar a l'establiment, o s'amplia el local inicialment previst, aquestes modificacions s'hauran de
posar en coneixe ment de l'Administra ció municipal amb el mateix abast que a la declaració-liquidació
prevista al número anterior.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei general
tributària i la resta de disposicions que la desenrotllen i complementen.
Disposició final
La present Ordenança va ser aprovada originàriament per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 28 de
setembre de 1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28
d’octubre de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1
de gener de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
A)GENERAL
Euros
1) Quota Inicial:................................................................................................................................196,36
2) Quota en funció de la superfície :
Se determinarà multiplicant la superfície de l'establiment per un tipus de euros/m2, d'acord amb
la següent distribució per trams:
Superfície del local:
Euro./m2
Fins 250 m2
0,731
de 251 a 500 m2
0,657
de 501 a 1.000 m2
0,582
de 1.001 a 2.000 m2
0,508
de 2.001 a 4.000 m2
0,434
de 4.001 a 7.000 m2
0,370
de 7.001 a 10.000 m2
0,286
de 10.001 a 15.000 m2
0,222
de 15.001 a 25.000 m2
0,158
més de 25.000 m2
0,074
La quota inicial més l'import total del valor de l'element superfície del local, resultant de sumar,
si escau, els valors parcials corresponents a cada tram de superfície de local, calculats els dits valors
parcials mitjançant la multiplicació del nombre de metres quadrats a computar en cada tram per les
euros/m2 assignades a cadascun dels dits trams, constituirà la quota de superfície.
La superfície a considerar serà la total compresa dins del polígon de l'establiment, expressada en
metres quadrats i, si escau, per la suma de la de totes les plantes (inclosos altells, dependències i similars).
No es computaran les superfícies no construïdes o descobertes en les quals no es realitzi l'activitat o
qualque aspecte d'ella, com són les destinades a vials, jardins i similars.
3) Coeficient multiplicador de situació:
La quota de superfície es corregirà posteriorment amb l'aplicació d'un coeficient multiplicador de
situació determinat en funció de la categoria del carrer del local, basada en la classificació de vies
municipals aplicable a l'Impost municipal sobre Activitats Econòmiques, d'acord amb la següent taula:
Coeficient
de situació
Vies de categoria PRIMERA ...........................................1,40
Vies de categoria SEGONA
1,30
Vies de categoria TERCERA ..........................................1,25
Vies de categoria QUARTA ............................................1,20
Vies de categoria CINQUENA ........................................1,15
Vies de categoria SISENA ...............................................1,10
4) Coeficient de qualificació:
Una vegada aplicat el coeficient de situació, a la quota resultant s'aplicarà el coeficient de
qualificació, que consisteix en multiplicar per 1 les activitats excloses i per 2 les classificades segons la
Llei 8/1995 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i disposicions que la desenvolupen i
complementen.
Als garatges particulars no serà d’aplicació el referit coeficient de qualifiació.
5) Sol·licitud simultània de varies activitats:
Quan es sol·licitin simultàniament varies activitats, se computarà la superfície íntegra juntament
amb l'activitat principal. Si entre les activitats sol·licitades hi hagués una o varies activitats qualificades,
l'activitat principal tendria el caràcter referit. Per a determinar el deute tributari, les restants activitats
sol·licitades juntament amb la principal incrementaran la quota corresponent a aqueixa d'acord amb la
següent escala de percentatges:
Increment sobre la
quota activitat principal
Per la segona activitat ..................................... 25%
Per la tercera activitat .................................... 15%
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Per la quarta i restants activitats .................... 10%
Als efectes d'especificació de les activitats, s'aplicarà el que disposa la normativa que regula
l'Impost sobre Activitats Econòmiques i, si escau, al Reial Decret 1560/1992, de 18 de desembre, que
aprova la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques, i disposicions que les complementin i
desenvolupin.
6) Ampliacions d'activitat o de superfície del local:
Se consideren ampliacions d’activitat: a) la corresponent a una nova activitat al mateix local,
emparat per una o varies llicències d’obertura, sense modificació de superfície; b) els increments de
superfície sense modificació de l’activitat o activitats; c) les modificacions d’ambdues variables. La
determinació del deute tributari corresponent a les ampliacions d'activitat o de superfície del local
s'efectuarà calculant la quota corresponent a la nova situació, a la qual es deduirà l'import de la quota que
correspondria a la situació anterior. En cap cas la quota podrà ésser superior a la que resulta de calcular la
taxa com a obertura nova, imputant-se la superfície afectada per l’ampliació.
B) ESPECIAL:
Autoritzacions temporals per a la instal·lació d'actuacions de fires i circs, una única quota de
152,38 Euros
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSPECCIÓ DE VEHICLES DEL
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ I PROVES D'APTITUD DELS SEUS CONDUCTORS
Concepte 311,04
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i pels articles 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per inspecció de vehicles del servei
de transport urbà i proves d'aptitud dels seus conductors, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les
normes de la qual atenen el que preveu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats amb relació a l'acció inspectora municipal tendent a comprovar el perfecte estat de conservació i
funcionament dels vehicles de lloguer del servei de transport urbà i l'aptitud dels conductors per a aquests
vehicles.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4la Llei general tributària:
a) Sol⋅licitants de la prestació dels serveis.
b) Titulars o propietaris dels vehicles objecte d'inspecció.
c) Les que es beneficiïn especialment de la prestació del servei o, encara que no se'n beneficiïn,
en resultin afectades de manera particular, sempre que en aquest darrer cas l'activitat municipal
hagi estat motivada per aquestes persones o entitats, directament o indirecta.
.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà conformement a les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Meritació
ARTICLE 7
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Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del
servei o la realització de l'activitat.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats que sol⋅licitin els serveis regulats per aquesta Ordenança hauran d'ingressar
l'import de la taxa en el moment de fer la sol⋅licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter d'autoliquidació,
conformement amb l'article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març .
2. En els altres casos, l'Administració notificarà als subjectes passius la liquidació de la taxa, l'import del
qual s'haurà de fer efectiu en el lloc i dins els terminis que s'hi indiquin.
3. En cas de denegar-se la prestació del servei, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import ingressat, i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat
administrativa o el servei públic no es presti.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei
general tributària i altres disposicions que la desenrotllin i complementin.
Disposició final
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 de juny de
1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004,
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
1. Revisió inicial i cadascuna de les anuals dels automòbils lleugers de lloguer de servei de
transport urbà i de les galeres de lloguer, per vehicle ............................................................................................ 16,25
2. Pràctica de la prova d’aptitud, prèvia a la concessió del permís municipal de conductor,
tant pel que fa a automòbils lleugers com a galeres, per persona........................................................................ 19,00
Quan escaigui la revisió del permís municipal de conductor d'automò bils lleugers mitjançant els oportuns
exàmens o proves, també se satisfarà la tarifa en la mateixa quantia que la prevista per a l'obtenció del
permís municipal de conductor.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 187 ext. de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
CONCEPTE 312,00
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , aquest
Ajuntament estableix la Taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per la present Ordenança fiscal,
les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal, tècnica i adminis trativa, tendent a
verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 242 de la Llei sobre règim del sòl i
ordenació urbana, text refós aprovat per decret legislatiu 1/1992, i que s'hagin de realitzar en aquest terme
municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i de policia previstes a la dita Llei del sòl, al
Pla general d'ordenació urbana d'aquest municipi i a les altres disposicions generals i particulars que hi
siguin aplicables.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
1. Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin
propietàries o posseïdores o, si s'escau, arrendatàries, dels immobles en què es realitzin les
construccions o instal⋅lacions o s'executin les obres.
2. En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes d'obres.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què
es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Base imposable
ARTICLE 5
Constitueix la base imposable de la taxa:
A. El cost total previs t, en el moment de sol⋅licitar la llicència, de l'obra o instal⋅lació, en els casos:
1. Les obres de construcció d'edificacions i instal⋅lacions de totes classes de nova planta.
2. Les obres d'ampliació d'edificis o instal⋅lacions de totes classes existents.
3. Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis i les instal⋅lacions de totes
classes.
4. No es tramitaran les sol⋅licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
5. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
6. Les obres que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text
refós de la Llei del sòl.
11. Els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text refós de la Llei del sòl.
14. La demolició de les construccions, tret dels casos declarats en ruïna imminent.
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15. Les instal⋅lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o
professionals, serveis públics o qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
21. Les obres menors no recollides en altres epígrafs d'aquest article.
B.
8. A les parcel⋅lacions urbanístiques i modificacions de les existents, la superfície objecte
d'aquestes operacions, expressada en metres quadrats.
9.
En els moviments de terra, com ara desmunts, esplanació, excavació i terraple nat, llevat
que aquests actes estiguin detallats i programats com obres a executar en projectes d'urbanització
o d'edificació aprovats o autoritzats, el metre cúbic de terra que s'hagi de remoure.
10.
En la primera utilització o ocupació dels edificis o instal⋅lacions en general, per unitat
d'habitatge, local o instal⋅lació.
12.
En l'ús del vol sobre les edificacions i instal⋅lacions en general, per metre lineal o per
metre quadrat, segons els casos, que comporti la servitud.
13.
En la modificació de l'ús dels edificis i instal⋅lacions en general, per metre quadrat de
superfície dels edificis i instal⋅lacions.
16.
En la tala d'arbres integrats en massa arbòria que estigui enclavada a terrenys per als
quals existeixi un pla d'ordenació aprovat, per unitat.
17.
En la col⋅locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública, per metre
quadrat de superfície.
18.
En el tancament de solars sense edificar, per metre lineal de tanca que s'hagi d'aixecar.
19.
En el pintat o referit de façanes, per metre quadrat.
20.
En la parcel.lació, segregació o divisió de terrenys o finques (segons la Llei 6/1997 de 8
de juliol, de Sól Rústic de les Illes Balears), la superfície objecte d'aquestes operacions,
expressada en hectàrees.
C. En les modificacions de projectes aprovats, la dife rència entre el pressupost inicial i el modificat i, si
s'escau, el pressupost inicial relatiu a la suma de superfície de les dependències modificades.
D. En els casos de sol⋅licitud de pròrroga de llicència, el valor de l'obra pendent de realització, exclosa la
primera pròrroga, sol⋅licitada amb els requisits prevists a la Llei de disciplina urbanística 10/90, de 23
d'octubre, del Govern Balear.
E. En els casos d'edificació i ús del sòl i els altres prevists a la Llei de disciplina urbanística que realitzin
particulars a terrenys de domini públic, es prendrà com base imposable, segons els casos, els epígrafs
precedents.
Quota tributària
ARTICLE 6
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 7
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 8
1. Es merita la taxa i apareix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que en constitueix
el fet imposable. Amb aquests efectes, s'entén que l'activitat s'inicia el dia de la presentació de
l'oportuna sol.licitud de llicència urbanística, si el subjecte la formula expressament.
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es meritarà
quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és o no
autoritzable, independentment de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició si no fossin autoritzables.
3. L'obligació de contribuir una vegada apareguda no es veurà afectada de cap manera per la denegació de
la llicència sol⋅licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat,
ni per la renúncia o el desistiment del sol⋅licitant una vegada aconseguida la llicència. La renúncia o el
desistiment formulats abans de l'atorgament o la denegació de la llicència, generaran la tarifa prevista a
l'apartat F de l'annex.
4. No es tramitaran les sol⋅licituds sense que s 'hagi efectuat el pagament corresponent.
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5. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Normes de gestió
ARTICLE 9
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència hauran de presentar a l'Ajuntament l'oportuna
sol⋅licitud, fent constar tota la informa ció necessària per a l'exacta aplicació d'aquesta taxa.
2. El procediment d'ingrés serà, tal com preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el d'autoliquidació. Els
subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment d'iniciar-se la prestació del servei o
activitat.
3. En les obres que, d'acord amb les ordenances d'edificació municipals, comportin l'obligació de
col⋅locar tanques o bastiments a la via pública, s'exigirà el pagament dels preus públics corresponents a
aquests conceptes, conformement amb el que es diu a les ordenances d'aquests preus públics. Amb
aquests efectes, els sol⋅licitants d'aquesta classe de llicències hauran d'adjuntar a les seves peticions la
declaració de tots els elements necessaris per a la determinació dels preus públics.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que
hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Les infraccions i sancions tributàries ho seran sense perjudici de les que puguin correspondre per
infraccions previstes a la Llei del sòl i a les normes concordants.
Disposició final
La present ordenança va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió de 29 de juny de
1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004, i
definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Per cada llicència, les tarifes que s'aplicaran seran les següents:
A. El 2'46% del cost total previst de l'obra o instal·lació en els casos recollits a l'article 5, A,
d'aquesta Ordenança.
1. Les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.
2. Les obres d'ampliació d'edificis o instal·lacions de totes classes existents.
3. Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis i les instal·lacions de
totes classes.
4. Les obres de modificació de l'aspecte exterior dels edificis i instal·lacions de totes classes
existents.
5. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis, qualsevol que en sigui l'ús.
6. Les obres que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del
text refós de la Llei del sòl.
11. Els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text refós de la Llei del
sòl.
14. La demolició de les construccions, tret dels casos declarats en ruïna imminent.
15. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o
professionals, serveis públics o qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
21.Les obres menors no recollides en altres epígrafs d'aquest article.
B.
8. A les parcel·lacions urbanístiques i modificacions de les existents, 0,124 Euros per metre
quadrat. En el cas de tramitació d’expedients en que se declara la no necessitat d’obtenció de
llicència de parcel·lació, 14,77 Euros .
9. En els moviments de terra, com ara desmunts, explanació, excavació i terraple nat, llevat que
aquests actes estiguin detallats i programats com obres a executar en projectes d'urbanització
o d'edificació aprovat o autoritzat, 0,155 Euros per metre cúbic.
10.En la primera utilització o ocupació dels edificis o instal·lacions en general, 10,80 Euros
per unitat d'habitatge, local o instal·lació.
12. En l'ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions en general: 7,10 Euros per metre
quadrat i any; 1’94 Euros per cent metres quadrats, o fracció, i dia;, 1,42 Euros per metre
lineal i any; i 0,39 Euros per cada cent metres lineals, o fracció, i dia. Tot amb un mínim de
percepció de 11,00 Euros.
13. En la modificació de l'ús dels edificis i instal·lacions en general, 0,32 Euros per metre
quadrat, amb un mínim de percepció de 31,85 Euros.
16. En la tala d'arbres integrats en massa arbòria que estigui enclavada a terrenys per als quals
exis teixi un pla d'ordenació aprovat, 2,20 € per cent unitats o fracció amb, amb un mínim de
percepció de 31,85 Euros.
17. En la col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública, 2,65 Euros per
metre quadrat.
18. En el tancament de solars sense edificar, per metre lineal de tanca 0,106 Euros per metre
lineal de tanca, amb un mínim de percepció de 10,11 Euros.
19. En el pintat o referit de façanes, 0,106 Euros per metre quadrat, amb un mínim de
percepció de 10,11 Euros.
20. En la parcel.lació, segregació o divisió de terrenys o finques (segons la Llei 6/1997 de Sól
Rústic de les Illes Balears), 3,74 Euros per hectàrea o fracció, amb un mínim de percepció de
111,64 Euros.

C. Modificació de projectes aprovats d'edificació:
a. Amb augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del 2,46% de l'augment del
pressupost derivat de l'amplia ció, a més del que pertoqui aplicar segons l'apartat b següent
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respecte de les modificacions que, sense afectar l'amplia ció incideixin en la llicència
aprovada inicialment.
b. Sense augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del 0,1% del pressupost inicial
relatiu a la suma de superfícies de les dependències modificades (en configuració i/o buits),
segons certificació emesa pel director tècnic d'aquella, amb un mínim de percepció de 111,64
Euros.
D. En les sol·licituds de pròrroga de llicències, el 2,46% del valor de l'obra pendent de realització, segons certificat emès pel director tècnic d'aquella, excloent la primera pròrroga
sol·licitada amb els requisits prevists a la Llei de disciplina urbanística 10/90, de 23
d'octubre, del Govern Balear.
E. En els actes d'edificació i ús del sòl i aquells altres prevists a la Llei de disciplina urbanística
que realitzessin particulars a terrenys de domini públic, s'adoptaran com tarifes, segons els
casos, els epígrafs precedents.
F. En tots els casos anteriors, quan s'insti la renúncia o desistiment de la llicència sol·licitada,
abans de concedir-ho o denegar-ho, serà d'aplicació la meitat de la tarifa i es tramitarà la
devolució de l'excés ingressat per autoliquidacions, a sol·licitud de l'interessat.
G. Quan se sol·liciti llicència per a la rehabilitació d'edificis o per efectuar qualsevol obra a
edificis catalogats i també per a la rehabilitació d'edificis que siguin objecte de subvencions
de fons europeus i/o del Pla Mirall, i igualment per a la rehabilitació i construcció d'edificis
dins la zona d'actuació de la Iniciativa Comunitària Urbana, Projecte Temple, s'exigirà la
meitat de les tarifes resultants dels apartats anteriors, en els casos que siguin aplicables.
H. Per a les tarifes en què no s'assenyali expressament un mínim de percepció o facturació,
aquest serà igual a 14,98 Euros.
I. Se reduirà un 50% la quota de les llicències que afectin única i exclusivament a: 1) Obres o
instal·lacions de mesures d’estalvi d’aigua (instal·lació de comptadors individuals, aljubs i
d’altres); 2) edificacions o instal·lacions d’energia fotovoltàica i/o plaques solars per aigua
calenta sanitària; i 3) substitució de portes, finestres o altres elements de PVC per altres
materials.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Concepte 312,01
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis de senyalització viària, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu
l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats amb relació a les sol⋅licituds d'atorgaments de llicències o permisos per a l'entrada de vehicles a
través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament,
càrre ga o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i anàlegs, com també el subministrament de
senyals i la seva instal⋅lació, en cas que s'accedeixi a la senyalització sol⋅licitada, així com també la
substitució dels senyals conforme la Disposició transitòria única de l’Ordenança municipal de circulació,
aprovada per Acord plenari de 14-06-2001. No constitueixen fet imposable de la Taxa les sol⋅licituds de
senyalització d’aparcament per a minusvàlids.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària
sol⋅licitants de les respectives llicències, autoritzacions o permisos o que resultin beneficiades per la
substitució conforme la Disposició transitòria única de l’Ordenança municipal de circulació, aprovada per
Acord plenari de 14-06-2001
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar la
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prestació del servei o l'activitat, que no es realitzarà ni es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament
corresponent.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
El procediment d'ingrés serà, conformement al que preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , el
d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment de sol⋅licitar la
prestació del servei o activitat.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no
es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei
general tributària i altres disposicions que la desenrotllen i complementen.
Disposició final
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 27 de juliol
de 1989. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de
2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Euros
1. A les sol·licituds sobre guals, reserves de via pública per a aparcament exclusiu,
càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i anàlegs, prohibicions
d’estacionament o horaris, encara que aquests siguin provisionals per obres o altres
circumstàncies, quan únicament sigui necessari pintar els senyals, així com també el
subministrament i col·locació de la placa de gual, i s’accedeixi a la sol·licitud.......................................
2. A la mateixa classe de peticions, quan no s’hi accedeixi o l’interessat renunciï....................................
3. Repintar els senyals autoritzats davant els accessos, a les vorades o a la calçada.................................
4. Subministrament i col·locació de la placa de gual, exclussivament .........................................................
5. Reposició de la placa de gual, en els casos de retirada de la placa per falta de pagament
de taxes conforme l’Ordenança municipal de circulació, aprovada per Acord plenari de
14-6-2001. ............................................................................................................................................................
6. Substitució conforme a la Dis posició transitòria única de l’Ordenança municipal de
circulació, aprovada per Acord plenari de 14-6-2001...................................................................................
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 28-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS
Concepte 312,02
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis urbanístics, que es regirà
per la present Ordenança fiscal.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta els serveis de caràcter urbanístic de competència
municipal que, a instància de part o d'ofici, desenrotlla l’Ajuntament i que s’expressen a l’article 6
d’aquesta ordenança.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que
sol⋅licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundin els serveis regulats en aquesta ordenança.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Base imposable
ARTICLE 5
Constitueix la base imposable de la taxa la superfície compresa en l'àmbit d'aplicació del
projecte objecte de tramitació, expressada en metres quadrats d'aprofitament, el servei prestat o, si s'escau,
el cost total de les obres.
ARTICLE 6
La quota tributària s'exigirà d'acord amb les següents tarifes:
A) Tramitació d’instruments de Planejament.
1) Tramitació de modificacions del Pla general, plans especials, plans parcials i les seves
modificacions:
2,25 Euros per cada 100 m2 , o fracció, d'aprofitament, amb un mínim de percepció de 373,68
Euros.
2) Delimitació d'unitats d'actuació:
1,12 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament, amb un mínim de percepció de 186,84 Euros.
3) Declaració d'interès general en sòl rústic:
1,12 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament, amb un mínim de percepció de 186,84 Euros.
4) Estudis de detall.
a) En el supòsit de més d'un propietari interessat: 1,12 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament,
amb un mínim de percepció de 186,84 Euros.
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b) En el supòsit de un sol propietari interessat: 0,37 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament, amb
un mínim de percepció de 186,84 Euros.
Les modificacions, que no comportin increment de superfície d’aprofitament, del que està
previst en els apartats 2), 3) i 4) tributaran al 50% de les tarifes corresponents.
B) Tramitació d’instruments de gestió.
1) Projectes de reparcel·lació:1,12 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament.
2) Projectes de compensació que requereixin Junta de Compensació: 1,12 Euros per cada 100
m2 d'aprofitament.
3) Projectes de compensació de propietari únic: 0,37 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament.
4) Projectes de procediment abreujat: 0,37 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament.
5)
Tramitació de projectes d'urbanització i d'instal·lació de serveis públics:
- 2'46 % dels cost total previst de les obres i instal·lacions.
6)
Modificacions dels projectes referits a l'apartat anterior:
- El 2'46% de la diferència resultant entre el pressupost inicial i el modificat.
Amb un mínim de percepció de 186,84 Euros per a tots els instruments de gestió urbanística.
C) Serveis de protecció de l’edificació, a instància de part:
1. Inspecció d’edificis, per part de tècnics, en relació a les condicions de seguretat i salubritat de
caràcter públic, sol·licitades per particulars interessats: 86,00 € per cada informe
2. Ordre d’execució d’obra, a realitzar pels propietaris en compliment del deure de conservació dels
edificis en condicions de seguretat i salubritat públiques: el 2’46% sobre el cost total previst pels
Serveis tècnics.
3. Tramitació d’expedients de declaració de ruïna en immobles, a sol·licitud de part interessada:
3.1 Per cada visita d’inspecció efectuada sobre condicions de seguretat i salubritat de caràcter
públic: 86,00 euros.
Pel dictamen pericial, amb valoració de les obres a realitzar: el 4,92% del cost estimat pels
Serveis tècnics.
Exempcions i modificacions
ARTICLE 7
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 8
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que en constitueix el
fet imposable. A aquests efectes, es considerarà iniciada aquesta activitat en la data que es presenti
l'oportuna sol⋅licitud de tramitació o redacció del projecte de què es tracti, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. En els projectes d'iniciativa particular, el desistiment o renúncia de l'interessat abans de la seva
aprovació definitiva, suposarà el dret a la devolució del 50% de la taxa liquidada i aquesta devolució
es tramitarà a sol⋅licitud de l'interessat.
3. Tots els anuncis relatius a instruments de planejament, seran per compte i a càrrec dels interessats.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es
presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.
Normes de gestió
ARTICLE 9
1. Les persones interessades en la prestació del servei a què fa referència el fet imposable hauran de
presentar a l'Ajuntament l'oportuna sol⋅licitud, fent-hi constar tota la informació necessària per a
l'exacta aplicació d'aquesta taxa.
2. El procediment d'ingrés serà, conformement al que preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el
d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment que s'iniciï la prestació del servei o activitat, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent, i tindrà
caràcter provisional.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10
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Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, i de les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei general tributària i altres disposicions que la desenrotllin i comple mentin.
Les infraccions i sancions tributàries ho seran sense perjudici de les que puguin correspondre per
infraccions urbanístiques previstes a la Lle i del sòl i a les normes concordants.
Disposició final
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 de setembre de
1994. . La seva darrera modificació, aprovada per acord plenari de 28 d’octubre de 2004, elevat a
definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 187 ext. de 31-12-04

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL
TRACTAMENT DELS RESIDUS SOLIDS URBANS
CONCEPTE 312,03
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
la Taxa per Serveis Relatius al tractament dels residus sòlids urbans, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis a què es refereix l'Ordenança
Fiscal de la Taxa per tractament i transferència i transport dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca,
aprovada originariament pel Consell Insular de Mallorca, amb caràcter definitiu el dia 23 de desembre de
1996.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària, que es beneficiïn de la prestació del servei.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.
Meritació
ARTICLE 7
En el cas de tarifes anuals, el període impositiu coincidirà amb l'any natural, llevat dels casos en què
s'iniciï una nova activitat que provoqui la prestació del servei, en els quals el període serà des de la data
d'inici fins el final de l'any natural.
La taxa es meritarà amb la prestació del servei, i serà exigible el primer dia del període impositiu.
Les quotes seran irreductibles, llevat del cas en què el període impositiu s'iniciï durant el segon semestre
natural, en què es reduirà a la meitat, sempre que es tracti de quotes relatives al concepte 1 de la tarifa.
Ingrés
ARTICLE 8
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El procediment d'ingrés serà el fixat al final de les tarifes recollides en l'annex de l'ordenança, essent
d'aplicació l'ordenança fiscal general i el disposat en el Reglament General de Recaptació.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
ARTICLE 10
En tot el que no preveu aquesta Ordenança, regirà l'Ordenança Fiscal General, la legislació de règim
local, singularment el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004,de 5 de març, i restants disposicions que resultin aplicables.
Disposició final
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 20 de març de
1997. La seva darrera modificació, aprovada provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004, i
definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
CONCEPTE 1. Pel tractament dels residus sòlids urbans a habitatges, apartaments turístics, despatxos
de professionals, oficines i locals comercials i industrials:
Concepte
Euros
1.1.1. Habitatges particulars, apartaments i despatxos professionals. A l’any...............................
72,00
1.2.1. Oficines, establiments i locals comercials i industrials de fins a 100 m2 de
superfície. A l’any ........................................................................................................................
116,00
1.2.2. Establiments i locals compresos a l’epígraf precedent amb una superfície útil
superior als 100 m2 i en els quals treballin o tenguin d’alta a Seguretat Social d’1
a 5 persones. A l’any per m2 ......................................................................................................
0,47
1.2.3. Els mateixos en els quals estiguin empleades de 6 a 10 persones. A l’any per m2 .............
0,49
1.2.4. Els mateixos en els quals estiguin empleades d’11 a 20 persones. A l’any per m2 ............
0,55
1.2.5. Els mateixos en els quals hi estiguin empleades més de 25 persones. A l’any per
m2 ....................................................................................................................................................
0,61
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer per les oficines, establiments i locals comercials o
industrials, qualsevol que sigui la seva superfície i nombre de persones que hi treballin, serà inferior a
116,00 € ni superior a 2.590,00 €
Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança Municipal
de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o
caixa s’aplicarà l’epígraf 2.2.1.
1.3.1. Bars, cafeteries, gelateries, orxateries, tavernes i establiments similars en els quals
no es serveix menjar, amb una superfície útil no superior a 100 m2 ...................................
258,12
1.3.2. Els mateixos quan la superfície útil superi els 100 m2 a l’any per m2 .................................... 2,54
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.3.1. i 1.3.2. podrà ser superior a
2.590,29 € anuals, ni inferior a 258,12 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de
neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1.
1.4.1. Casinos, cercles, clubs, societats recreatives, etc., amb una superfície útil no
superfície útil no superior a 100 m2 . A l’any ...........................................................................
115,91
1.4.2. Els mateixos amb una superfície útil superi els 100 m2 a l’any per m2 .................................. 1,00
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.4.1 i 1.4.2. podrà ser superior a
2.590,29 € anuals, ni inferior a 258,12 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de
neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1.
1.5.1. Centres d’ensenyament. A l’any per plaça ................................................................................... 0,61
1.5.2. Centres d’ensenyament. A més del epígraf anterior, per plaça d’internat o mitja
pensió. A l’any................................................................................................................................. 2,61
1.6.1. Cinemes, circs permanents, frontons, teatres i espectacles en locals tancats. Per
plaça o localitat i any ...................................................................................................................... 1,62
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.5.1, 1.5.2 i 1.6.1. podrà ser superior
a 2.590,29 € anuals, ni inferior a 115,91 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de
neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1.
1.7.1. Clíniques, sanatoris i demés establiments d’assistència i hospitalització. Per plaça
a l’any ................................................................................................................................................ 10,25
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.7.1 podrà ser superior a 1.502,07 €
anuals, ni inferior a 300,54 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de
neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1.

113

Gestió Tributària

1.8.1 Espectacles esportius (curses de bicicletes, cavalls, llebrers, bàsquet, futbol, tennis,
toros i similars). Per cada cent places o localitats, o fracció, i dia de funció ........................ 0,51
1.9.1. Llocs de venda a la via pública fires, mercats públics, platges, etc.. Per m2 de
superfície i dia d’ocupació. Així com hamaques i similars a platges, per unitat i
dia ...................................................................................................................................................... 0,04
1.10.1. Hotels, residències, hostals, pensions, apartaments turístics, etc., en els quals es
faciliti al públic tant el servei d’allotjament com el de menjar, amb subjecció o no
al règim de pensió completa. Per plaça i any.............................................................................. 27,00
1.10.2. Hotels, residències, apartaments turístics, hostals, motels, campaments turístics,
etc., en els quals no es presti el servei de menjador. Per plaça i any...................................... 16,57
1.11.1. Restaurants i establiments en els quals es serveix menjar (cafeteries, restaurants,
cellers, barbacoes, etc.). Per plaça i any ...................................................................................... 20,56
1.12.1. Sales de ball o de festes, discoteques, bingos i similars, amb superfície útil de
fins a 100 m2 . A l’any ..................................................................................................................... 370,49
1.12.2. Els mateixos amb una superfície útil superior als 100 m2 . Per m2 i any ...................................2,50
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.12.1. i 1.12.2. podrà ser superior a
2.590,29 € anuals, ni inferior a 385,09 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de
neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa
s’aplicarà l’epígraf 2.2.1.
CONCEPTE 2. Pel tractament de residus procedents de serveis de recollida especials.
2.2.1. Tractament de residus sòlids urbans a intal·lacions o locals de qualsevol tipus amb
unes característiques no recollides a altres epígrafs o que constitueixin un servei
especial amb un volum superior als 10 m3 . Per tona mètrica o fracció ......................................86,59
FORMA DE PAGAMENT DE LA TARIFA
Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació el Concepte 1 de la tarifa, atendran el pagament
de la mateixa a partir de la notificació de la liquidació individual, en els casos d’alta en el cens, o de
notificació col·lectiva de les quotes anuals, conforme els edictes corresponents, en els casos de padrons
fiscals.
Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació el Concepte 2 de la tarifa, atendran el pagament
de la mateixa a partir de la notificació de la liquidació individual en funció de les tones recollides.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS.
CONCEPTE 316,00
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5
de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les
vies públiques municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el
que estableix l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o el aprofitament especial dels terrenys
d'ús públic local per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica dins les zones que a l'efecte es
determinin i amb les limitacions que pugui establir l'autoritat competent.
2. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l'estacionament dels següents vehicles:
a) Motocicletes i ciclomotors de dues rodes.
b) Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o activitat.
c) Els vehicles autotaxi, quan el conductor hi sigui.
d) Els vehicles en servei oficial degudament identificats propietat d'organismes de l'Es tat, Comunitat
Autònoma, illa o municipi, que estiguin destinats directament i exclusiva a la prestació dels serveis
públics de la seva competència, quan realitzin aquests serveis.
e) Els vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars acreditades a Espanya, externament
identificats amb plaques de matrícula diplomàtica i consular, com també un vehicle assignat al
servei d'una oficina consular dirigida per un funcio nari consular honorari. Tot això a condició de
reciprocitat.
f) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o Creu Roja, i les
ambulàncies.
g) Els vehicles propietat de minusvàlids, quan tinguin la corresponent autorització especial expedida
per l'A juntament.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Són subjectes passius contribuents:
a) Els conductors que estacionin els vehicles en els termes prevists a l'article anterior, llevat del que
disposa la lletra b següent.
b) Els titulars dels vehicles, quan la taxa s'exigeixi per anualitats en la forma establerta per l'article 8
d'aquesta Ordenança. A aquest efecte, es consideraran titulars dels vehicles les persones a nom de les
quals figurin aquests en el corresponent permís de circula ció.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
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Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. L'Ajuntament fixarà i senyalitzarà degudament els vials i zones en què seran d'aplicació les normes de
la present Ordenança, per tal que els usuaris en tinguin el degut coneixe ment.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de les quanties a què es refereix la lletra A) de les tarifes, mitjançant l'adquisició dels
efectes valorats municipals, "tiquets d'estacionament", corresponents a la zona on s’estacioni.
Aquests tiquets s'hauran d'adquirir en els llocs habilitats a l'efecte. Per acreditar l'esmentat
pagament, aquest tiquet s'haurà d'exhibir a la part interior del parabrisa, de forma totalment visible
des de l'exterior.
Quan per a un mateix estacionament s'utilitzin diversos tiquets, mai la durada de l'estacionament no podrà excedir dues hores.
b) Quan es tracti de les quanties a què es refe reix l'apartat B) de les tarifes, mitjançant l'adquisició dels
efectes valorats municipals, "tiquet post pagable". Aquests tiquets s'hauran d'adquirir als llocs
habilitats a l'efecte i serviran de justificant durant l'hora següent a la fi del període establert en el
tiquet de tarifa general, invalidant la denúncia per infracció que exclusivament hagi pogut formu lar-se per superar aquest horari. S'acreditarà en el lloc i forma que es determini.
c) Quan es tracti de les quanties a què es refereix l'apartat C) i D) de les tarifes, mitjançant l'adquisició
dels efectes valorats municipals, "tiquets matinals" i “tiquets diaris”. Aquests tiquets s'hauran
d'adquirir a través de la Targeta ciutadana i tindran validesa per tot el dematí i per tot el dia,
respectivament. A l'efecte d'acreditar l'esmentat pagament, aquest tiquet s'haurà d'exhibir a la part
interior del parabrisa, de forma totalment visible des de l'exterior.
d) Quan es tracti de les quanties a què es refereix la lletra E) de les tarifes, mitjançant l'adquisició del
distintiu anual en els llocs i amb la forma que assenyali l'Ajuntament. Aquests distintius s'hauran
d'e xhibir en lloc ben visible del parabrisa davanter.
La tarifa esmentada, serà objecte de prorrateig per trimestres naturals només en els
casos d'expedició de distintiu.
No s'exigirà la referida taxa en els casos de canvi de distintiu, per trasllat de residència o
per substitució de vehicle.
Els contribuents per aquest concepte afectats per obres municipals a la via pública
podran sol⋅licitar una reducció de l’import del distintiu anual, que se concedirà en funció del grau
d’afectació i en proporció a la durada de les obres.
3. L'Ajuntament aprovarà els models oficials dels distintius o tiquets d'estacionament, que constitueixen
la tarifa general, dels tiquets matinals, dels tiquets diaris i dels o tiquets post pagables.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
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Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de 29 d’octubre de
1998, la darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre
de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2005.
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2005
Euros
A) Tarifa general. Estacionament d’un vehicle
- 30 minuts
Zona 1 ...........................................................................................................................................0,75
Zona 2 ...........................................................................................................................................0,60
Zona 3 ...........................................................................................................................................0,30
- 120 minuts
Zona 1 ...........................................................................................................................................2,40
Zona 2 ...........................................................................................................................................2,25
Zona 3 ...........................................................................................................................................1,40
Els temps intermedis s’arrodoniran de 5 en 5 cèntims d’Euro
B) Ticket post pagable
Zona 1 ...........................................................................................................................................6,00
Zona 2 ...........................................................................................................................................5,50
Zona 3 ...........................................................................................................................................3,50
C) Tarifa matinal
Zona 1 .........................................................................................................................................18,00
Zona 2 .........................................................................................................................................18,00
Zona 3 .........................................................................................................................................18,00
D) Tarifa diaria
Zona 1 .........................................................................................................................................22,00
Zona 2 .........................................................................................................................................22,00
Zona 3 .........................................................................................................................................22,00
E) Residents, per vehicle i any
Zona 1 .........................................................................................................................................30,00
Zona 2 .........................................................................................................................................30,00
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS D'US
PÚBLIC LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES,
PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I SIMILARS
CONCEPTE 316,01
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5
de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb materials
de construcció, contenidors, sitges, tanques, puntals, cavallets, bastides, reserves d’espai i similars, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 58 de
l'esmentat Text refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys
d'ús públic local amb materials de construcció, contenidors, sitges, tanques, puntals, cavallets, bastides,
reserves d’espai i similars.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones fís iques i jurídiques i les entitats a què es refereixen
l’article 35.4 de la Llei general tributària a favor dels quals s'atorguin llicències, o les que es beneficiïn de
l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41.1 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Meritació
ARTICLE 7
1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar l'ús privatiu o
l'aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol⋅licitar llicència, la taxa es meritarà en
el moment d'inici de l'ús privatiu o l'aprofitament especial.

118

Gestió Tributària

Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de sol⋅licitar
prèviament la corresponent llicència, acreditant la possessió de la corresponent llicència urbanística o
haver-la sol⋅licitada, o manifestació motivada de no necessitar-la. Conformement a l’article 27 del Text
Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, haurà
d’autoliquidar la taxa, formulant una declaració en què constin els metres quadrats d’ocupació i el
temps previst d'aquesta. En el cas de sacs d’obres, enderrocs i similars , les empreses que hagin
concertat la regulació d’aquest tipus d’ocupació hauran d’adquirir els distintius en els llocs que
l’Ajuntament determini, abonant l’ import senyalat en l’annex d’aquesta ordenança.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import corresponent, sempre que no s'hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no s'exerceixi.
3. No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i els interessats
hagin obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquesta obligació podrà donar lloc a la no
concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoqui.
4. Si els serveis municipals comproven divergències entre el que s’ha declarat i la realitat, aquestes se
notificaran als interessats, amb les liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-se les
autoritzacions quan s’hagin subsanades i s’hagin realitzats els ingressos corresponents i denegant-se les
autoritzacions en cas contrari.
5. Quan els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança produeixin desperfectes en el paviment o
instal·lacions de la via pública, els subjectes passius estaran obligats a reparar els danys causats o al
reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació dels desperfectes, que seran, en tot cas,
independents dels drets liquidats en concepte de taxa.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre de
1998, la darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre
de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener
de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
1. Per a tots els terrenys d’ús públic local, per m2 i dia d’ocupació o fraccions ...................................................0,34 €
En el cas de les sol·licituds de talls de la via pública, la superfície d’ocupació es calcularà
multiplicant la longitud de la illeta afectada per l’amplària del carril de circulació, i s’exigirà un
mínim de percepció de 68 euros per dia d’ocupació.
2. Per cada sac d’obres, enderrocs i similars comercialitzats per empreses que hagin
concertat l’ocupació amb l’Ajuntament ................................................................................................................... 1,5 €
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE
TITULARITAT PUBLICA LOCAL AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS, PER
EXTENSIÓ D’ACTIVITAT
CONCEPTE 316,02
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 del règim local, i conformement el que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de
5 de març, aquest Ajuntament continuará exigint la taxa per a l’ocupació de terrenys de titularitat
municipal amb taules, cadires i altres elements, per extensió d’activitat, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l’article 58 de l’esmentat Text refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys de
titularitat pública local amb taules, cadires i altres elements, per extensió d’activitat.
2. No es consideraran subjectes a aquesta taxa (hauran de comptar preceptivament amb l'oportuna
llicència) els actes de caràcter cultural o educatiu organitzats per entitats inscrites al Registre municipal
d'entitats ciutadanes, o bé quan l'assistència a aquests actes sigui gratuïta, encara que els organitza dors
no estiguin inscrits al dit registre.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereixen
l’article 35.4 de la Llei general tributària a favor dels quals s'atorguin llicències, o les que es beneficiïn de
l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Meritació
ARTICLE 7
1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar l'ús privatiu o
l'aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
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2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol⋅licitar llicència, la taxa es meritarà en
el moment d'inici de l'aprofitament.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de
sol⋅licitar prèvia ment la corresponent llicència, autoliquidar la taxa, conformement a l'article 27 del Text
Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i formular
una declaració en què consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'instal⋅laran, dies prevists
de l'ocupació, així com també uns plànols detallats de la superfície que es pretén ocupar, i de la seva
situació dins el municipi.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import corresponent, sempre que no s'hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no se exerceixi.
3. No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i els interessats
hagin obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquesta obligació podrà donar lloc a la no
concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoqui.
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers.
L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul⋅lació de la llicència.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1998, la
darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari municipal de 28 d’octubre
de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener
de 2005.
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ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE
TITULARITAT PUBLICA LOCAL AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS, PER
EXTENSIÓ D’ACTIVITAT
CONCEPTE 316,02.
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Les tarifes de la taxa seran les següents:
A) Per metre quadrat o fracció i dia natural o fracció d'ocupació:
Euros
0,43
0,29
0,22
0,13
0,08

1. En vies de categoria especial
2. En vies de primera categoria
3. En vies de segona categoria
4. En vies de tercera categoria
5. En vies de quarta categoria

B) Es consideraran vies de categoria especial les següents:
Alemanya, Avinguda
Alexandre Rosselló, Avinguda
Almoina, Plaça
Antoni Marquès
Antoni Maura, Avinguda
Aragó (tram entre Avdes. a Gabriel Maura)
Arenal, Carretera
Argentina, Avinguda
Baró de Pinopar
Bartomeu Riutort
Born, Passeig
Capellers, Plaça
Capitán Salom
Cardenal Rossell
Catalunya
Compte de Sallent
Cort, Plaça
Drassana, Plaça
Ecce Homo, Plaça
Espanya, Plaça
Gabriel Alomar i Villalonga, Avinguda
Gabriel Roca, Passeig.
General Ricardo Ortega
General Riera
Gomila, Plaça
Jaume II
Jaume III, Avinguda
Joan Miró
Joan March, Avinguda
Josep Tous Ferrer
Llotja, Plaça
Major, Plaça
Mallorca, Passeig
Mar Menor
Mare de Déu de la Salut, Plaça
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Marquès de la Fontsanta
Marquès del Palmer
Mercat, Plaça
Miquel Pellisa.
Nacional, Avinguda
Olivar, Plaça
Oms
Parc de la Mar
Parcel·les
Palau Reial
Pescateria, Plaça
Porta Pintada, Plaça
Portugal, Avinguda
Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca
Rei Joan Carles I, Plaça
Reina, Plaça
Rosari, Plaça
Sagrera, Passeig
Salvador Coll, Plaça
Sant Francesc, Plaça
Sant Miquel
Santa Eulàlia, Plaça
Sindicat
Torrent (zona Passeig Gabriel Roca)
Weyler, Plaça.
La classificació de les restants vies se correspondrà amb les fixades en la "Classificació
de Vies Municipals a efectes d'aplicació de les ordenances de exaccions" aprovada per aqueix
Ajuntament.
C) Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies
públiques de diferent categoria, s'aplicarà la tarifa corresponent a la via de categoria superior. En
els aprofitaments de béns de titularitat pública local que no siguin vies públiques s’aplicarà la
tarifa corresponent a la del carrer de superior categoria dels que hi tingui accés.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 187 ext. de 31-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS
MITJANÇANT PARADES, TRASTS, CASETES DE VENDA, INDÚSTRIES DEL CARRER,
AMBULANTS, ESPECTACLES, ATRACCIONS I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS A
TERRENYS D’US PÚBLIC
CONCEPTE 316,03
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement el que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, aquest Ajuntament continuarà exigint la taxa per aprofitaments especials mitjançant parades,
trast, casetes de venda, indústries del carrer, ambulants, espectacles, atraccions i altres activitats similars a
terrenys d’ús públic, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que
estableix l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
Fet Imposable
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l’aprofitament especial dels terrenys
d’ús públic local amb parades, trasts, casetes de venda, espectacles, atraccions, i activitats similars a
terrenys d’ús públic local així com també la filmació de pel·lícules, gravació de vídeos, de programes
de televisió, fotografies comercials, etc., a terrenys d’ús públic que comportin una utilització privativa o
un aprofitament especial.
2. No obstant el que s’ha dit, no es consideraran subjectes a aquesta taxa (hauran de comptar
preceptivament amb l’oportuna llicència) els actes de caràcter cultural o educatiu organitzats per
entitats inscrites al Registre municipal d’entitats ciutadanes, o bé quan l’assistència a aquests actes sigui
gratuïta, encara que els organitzadors no estiguin inscrits al dit registre.
Tampoc no estaran subjectes a la taxa les associacions o entitats esmentades anteriorment ni els
partits polítics, pels actes d’obtenció de fons o ajudes amb fins benèfics, sempre que s’acrediti aquesta
destinació, encara que sigui posteriorment a la sol·licitud de llicència.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereixen l’article 35.4 de la Llei general tributaria a favor dels quals s’atorguin llicències, o les que es
beneficiïn de l’aprofitament si es va procedir sense autorització oportuna.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributaria.
Quota tributaria
ARTICLE 5
La quota tributaria es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa
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2. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Meritació
ARTICLE 7
1. Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol·licitar l’ús privatiu o
l’aprofitament especial, que no es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa es meritarà
en el moment d’inici de l’aprofitament.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de
sol·licitar prèviament la corresponent llicència, autoliquidar la taxa, conformement a l’article 27 del
Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
formular una declaració en què consti la superficie d’aprofitament i la seva situació dins el municipi.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l’import corresponent sempre que no s’hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no s’exerceixi.
3. No es consentirà l’ocupació de la via pública, fins que no s’hagi autoliquidat la taxa i els interessats
hagin obtingut la corresponent llicència. L’incompliment d’aquest mandat podrà donar lloc a la no
concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoqui.
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides ni subarrendades a tercers.
L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributaria i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre
de 1998, la seva darrera modificació es va aprovar provisionalment el 28 d’octubre de 2004, i
definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor l’1 de gener de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2005
Les tarifes de la taxa seran les següents:
Superfície ocupada
Euros per m2 i any
Euros per m2 i dia natural o fracció
2
- els primers 100 m .......................................39,04 ....................................................... 0,11
- de 101 a 200 m2 ............................................35,14 ....................................................... 0,10
- de 201 a 300 m2 ............................................31,63 ....................................................... 0,09
- de 301 a 400 m2 ............................................28,47 ....................................................... 0,08
- de 401 a 500 m2 ............................................25,59 ....................................................... 0,07
- més de 500 m2 ..............................................23,04 ....................................................... 0,06
En cap cas la quantia de la taxa serà inferior a 6 €, quantitat que s’estableix com tarifa mínima d’aquesta
taxa.
Euros
a) Per filmació de pel·lícules amb finalitat lucrativa i amb ocupació de via pública de
mes de 10 m2, sense altres limitacions que les condicions de la llicència, en aquells
casos que no estiguin emparades per conveni. Per dia o fracció......................................................657,76
b) Igual al punt a), quan les empreses estiguin emparades per conveni de col·laboració ...............381,10
c) Per gravació de reportatges, documentals, espots publicitaris i video-clips amb
finalitat lucrativa realitzats amb càmeres mòbils de vídeo analògic, digital, DVD o
qualsevol altre tipus de gravació similar en suports magnètics o digitals o en
pel·lícules de 8 o 16 mm., que reuneixin totes les següents condicions:
- No interferir al trànsit rodat ni el peatonal.
- No ocupar la via pública més de 10 m2 amb trípode, reflectors solars i algun
element senzill.
- No intervenir mes de 12 persones i 2 vehicles tipus turisme o furgoneta, no
camions.
- No usar tanques, decorats, cadafals, grues, focus, grups electrògens, camions o
similar.
Per dia o fracció ........................................................................................................................................106,09
d) Igual al punt c), però en llicències de validesa des de 3 a 12 mesos fins al 31 de
desembre de l’any en curs, per mes o fracció ......................................................................................318,27
e) Per realització de fotografies comercials, sense assentament fixo (no fotografia
ambulant), per dia o fracció ......................................................................................................................33,99
f) Per realització de fotografies comercia ls, amb llicències de validesa des de 3 a 12
mesos fins al 31 de desembre de l’any en curs, per trimestre o fracció ..........................................168,92
Els programes informatius i els curt-metratges experimentals o artístics sense finalitat lucrativa i
les pràctiques de camp de les escoles de cinema realitzades sense ocupar la via pública amb
infraestructura no estan subjectes a aquesta taxa.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL⋅LACIÓ DE PARADES DE
VENDA EN DETERMINADES ZONES DELS TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL I PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS A MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS
CONCEPTE 316,05
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5
de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la instal⋅lació de parades de venda en determinades
zones dels terrenys d'ús públic local i per prestació de serveis a mercats públics municipals, que es regirà
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat
Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del determinades
zones dels terrenys d'ús públic local amb parades de venda i la prestació de serveis a mercats públics
municipals.
2. Afecta a:
a. Mercats minoristes permanents, llevat dels supòsits en què l'explotació global del mercat s'hagi
adjudicat en règim de concessió, conformement a l'article 15 del Reglament de serveis de consum i
mercats minoristes municipals.
b. Mercats minoristes temporals.
c. Les anomenades tradicionalment "fires".
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, a favor dels quals s'atorguin les concessions o autoritzacions, o
les que es beneficiïn de l'aprofitament, si es va procedir sense l'autorització oportuna.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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Meritació
ARTICLE 7
1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar l'ús privatiu o
l'aprofitament especial, o la prestació del servei, que no es tramitarà o no es realitzarà si no s'ha efectuat
el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol⋅licitar llicència, la taxa es meritarà en
el moment d'inici de l'aprofitament.
Període impositiu
ARTICLE 8
1. Pel que fa a la prestació de serveis a mercats permanents, en què les concessions o autoritzacions
comprenen més d'un exercici, la taxa es meritarà el primer de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l'any natural, llevat en els supòsits d'inici o cessament en què s'aplicarà el previst en els
apartats següents.
2. Quan s'iniciï el gaudiment del servei en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent
a aqueix exercici la quota íntegra. Si l'inici del gaudiment de l'aprofitament especial té lloc en el segon
semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
3. Si se cessa en el gaudiment del servei durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució
parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà la devolució de
cap quantitat.
Declaració i ingrés
ARTICLE 9
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments o en la prestació de serveis regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol⋅licitar prèviament la corresponent concessió o autorització, conformement amb
la normativa establida en el Reglament de serveis de consum i mercats minoristes municipals i fer
l'ingrés en la forma següent: les tarifes relatives a mercats permanents les satisfaran els obligats al
pagament en terminis trimestrals naturals avançats; pel que fa als mercats temporals i les fires, la forma
i la periodicitat del pagament de les tarifes s'ajustaran a l'article 33 del Reglament esmentat.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import corresponent sempre que no s'hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no se exerceixi, o el serveis públic no es presti.
3. No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i els interessats
hagin obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no
concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoqui.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament, aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre de
1998, la darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre
de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener
de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Les tarifes de la taxa seran les següents:
1. Mercats permanents
Euros
- Per metre lineal i any ....................................................................................................................... 313,00
- Per metre lineal i trimestre natural.................................................................................................. 78,25
2. Mercats temporals
A. Mercats de 3 dies setmanals
- Per metre lineal i trimestre natural.................................................................................................. 37,00
B. Mercats de 2 dies setmanals
- Per metre lineal i trimestre natural.................................................................................................. 25,00
C. Mercats de 1 dia setmanal
- Per metre lineal i trimestre natural.................................................................................................. 12,00
D. Les Meravelles
- Per metre lineal i dia .............................................................................................................................1,00
3. Fires
- Per metre lineal i dia .............................................................................................................................1,00
Per a la determinació de les tarifes es prendrà com a base el metre lineal de façana de venda o servei,
en el benentès que a les parades que facin cantó s'hauran de sumar els costats dels angles que formin.
En aquelles parades de mercat en què el nombre de metres sigui de difícil determinació, es calcularà
com l'e quivalent l'arrel quadrada de la seva superfície expressada en metres quadrats.
Si la mida de la longitud no resulta un nombre enter es calcularà la taxa en proporció a la
quantia de la tarifa establerta per metre lineal.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 187 ext. de 31-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SOL I VOL
DELS TERRENYS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CONCEPTE 316,06
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l'ocupació del subsòl, sòl i vol dels terrenys del domini
públic local, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix
l'article 57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del subsòl, sòl
i vol dels terrenys del domini públic local.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereixen
l’article 35.4 de la Llei general tributària a favor dels quals s'atorguin llicències, o les que es beneficiïn de
l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41.1 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
1. La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta Ordenança.
2. No obstant el previst a l'apartat anterior, per a les empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, la quantia regulada en
aquesta ordenança consistirà, en tot cas, i sense cap excepció en el 1,5% dels ingressos bruts procedents
de la facturació que obtenguin anualment en aquest terme municipal les esmentades empreses.
Les taxes regulades en aquesta ordenança, exigibles a les empreses referides en el paràgraf
anterior, són compatibles amb les taxes establertes o que puguin establir-se per l'Ajuntament, per la
prestació de serveis o la realització d'activitats de competència local, de les quals les mencionades
empreses hagin de ser subjectes passius.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Meritació
ARTICLE 7
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1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar l'ús privatiu o l'aprofitament especial,
que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol⋅licitar llicència, la taxa es meritarà en
el moment d'inici de l'aprofitament.
Període Impositiu
ARTICLE 8
1. Quan l'aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu coincidirà amb el
determinat en la llicència municipal.
2. Quan l'aprofitament especial ha estat autoritzat o prorrogat per a varis exercicis, la taxa es meritarà el
primer de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, llevat en els supòsits d'inici
o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s'aplicarà el previst en els apartats
següents.
3. Quan s'iniciï el gaudiment de l'aprofitament especial en el primer semestre, s'abonarà en concepte de
taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l'inici del gaudiment de l'aprofitament especial té
lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si se cessa en el gaudiment de l'aprofitament especial durant el primer semestre de l'exercici procedirà
la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà la
devolució de cap quantitat.
Declaració i ingrés
ARTICLE 9
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de
sol⋅licitar prèvia ment la corresponent llicència, autoliquidar la taxa, conformement a l'article 27 del Text
Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, i formular una declaració
en què constin els elements necessaris per a la fixació de la taxa.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import corresponent, sempre que no s'hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no se exerceixi.
3. No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i els interessats
hagin obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no
concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoqui.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre de
1998, la darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre
de 2004, i definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor el dia 1 de gener de 2005.
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ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SOL I VOL
DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL.
CONCEPTE 316,06.
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2005
Les tarifes de la taxa seran les següents:
Euros
1. Per cada metre lineal de cable subterrani conductor d’energia elèctrica, de senyal
telefònica, de fibra òptica, o similar, per any...............................................................................................0,31
2. Caixes de distribució i derivació d’electricitat, o similar, cadascuna, per any.......................................1,42
3. Estacions transformadores subterrànies i casetes de maniobres, que ocupin fins a 18 m2 ,
unitat i any........................................................................................................................................................43,55
En les de més dimensió, es calcularà el preu en proporció a la superfície ocupada, en relació
a l’exposada abans.
4. Canonades per a la conducció d’àrids, líquids o gasos, per metre lineal i any .....................................0,31
En cas de gasos i líquids que ofereixin perillositat, per metre lineal i any .............................................0,46
5. Cambres i corredors subterranis per a usos industrials o particulars, inclosos els gruixos de les
parets, la solera i el sostre, per metre cúbic i any......................................................................................40,45
Per als dipòsits subterranis de venda de carburants per a l’automoció, per m3 i any ........................155,33
6. Pals per al sosteniment de cables conductors, per unitat i any..................................................................7,58
7. Torres metàl·liques per al sosteniment de cables conductors, per unitat i any.....................................15,16
8. Suports amb aïlladors o permòdols, adossats a edificació, que volin damunt la via pública,
per cada 100 suports i any...............................................................................................................................2,13
9. Mènsules o cavallets, amb els seus suports i aïlladors, per unitat i any ..................................................1,53
10. Quioscs i casetes transformadores i anàlegs amb superfície de fins a 18 m2 , per unitat i any..........43,45
En les de més de 18 m2 , es calcularà el preu en proporció a la superfície ocupada, en relació
a l’exposada abans.
11. Cables conductors aeris, d’alta o baixa tensió, per metre lineal i any.....................................................0,48
12. Rails, per metre lineal i any ............................................................................................................................2,41
13. Bàscules i altres aparells de venda automàtica, tret dels destinats a la venda de carburants,
de la qual la superfície d’aprofitament s’establirà traçant a partir de la projecció en terra de
l’aparell una línia o perímetre paral·lel a la mateixa, situada a un metre de distancia,
per m2 o fracció i any .......................................................................................................................................2,41
14. Estacions o assortidors per a venda de gasolina o altres carburants, per m2 de superfície
ocupada i any ..................................................................................................................................................16,29
La superfície a tenir en compte, serà la compresa dins el perímetre de l’estació o assortidor,
i en tot cas, amb un mínim de 15 m2 .
En defecte d’això, la tarifa que determinin en cada moment normes de rang superior.
15. Banderoles publicitàries fixades a les faroles d’enllumenat o a altres elements del mobiliari
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urbà, per cada cara útil de banderola i dia ....................................................................................................0,30
16. Publicitat comercial sobre pannells o xarxes de seguretat de bastides d’obra sobre les façanes
o sobre la projecció de la via pública, per metre quadrat o fracció i dia ................................................0,30
17. Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública, per caixer i any, en funció de la
categoria del carrer on s’ubica el caixer, basada en la classificació de vies municipals aplicable a
l'Impost municipal sobre Activitats Econòmiques:
Caixers situats a:
Vies de categoria primera ..................................................................................................................510,00
Vies de categoria segona
............................ 476,00
Vies de categoria tercera ...................................................................................................................442,00
Vies de categoria quarta.....................................................................................................................408,00
Vies de categoria cinquena................................................................................................................374,00
Vies de categoria sisena.....................................................................................................................340,00
.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LES ENTRADES DE VEHICLES A
TRAVES DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE LA VIA PUBLICA PER A APARCAMENT
EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D'ESTACIONAMENT I CARREGA O DESCARREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.
CONCEPTE 317,00
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5
de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voravies i les
reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament i càrrega o descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat Text refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o el aprofitament especial dels terrenys
d'ús públic local per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària a favor dels quals s'atorguin llicències, o les que es beneficiïn
de l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voravies, que comprenen també les
reserves d'espai de la via pública per a prohibició d'estacionament, tindran la condició de substituts del
contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés les esmentades reserves d'espai i
entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exemp ció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Meritació
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ARTICLE 7
1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març , la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar l'ús privatiu o
l'aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol⋅licitar llicència, la taxa es meritarà en
el moment d'inici de l'aprofitament.
Període Impositiu
ARTICLE 8
1. Quan l'aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu coincidirà amb el
determinat en la llicència municipal.
2. Quan l'aprofitament especial ha estat autoritzat o prorrogat per a varis exercicis, la taxa es meritarà el
primer de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, llevat en els supòsits d'inici
o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s'aplicarà el previst en els apartats
següents.
3. Quan s'iniciï el gaudiment de l'aprofitament especial en el primer semestre, s'abonarà en concepte de
taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l'inici del gaudiment de l'aprofitament especial té
lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
4. Si se cessa en el gaudiment de l'aprofitament especial durant el primer semestre de l'exercici procedirà
la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà la
devolució de cap quantitat.
Declaració i ingrés
ARTICLE 9
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments o en la prestació de serveis regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol⋅licitar prèvia ment la llicència corresponent, autoliquidar la taxa,
conformement amb l'article 27 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març i formular declaració en què constin els elements necessaris per a la
fixació de la taxa.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import corresponent sempre que no s'hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no s'exerceixi.
3. Una vegada autoritzat l'aprofitament, aquest s'entendrà prorrogat mentre l'interessat no presenti la
declaració de baixa, essent d'objecte d'inclusió en els padrons o matrícules a efectes del pagament
corresponent.
4. El no pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança donarà lloc a l'anul⋅lació de la llicència que
autoritza l'aprofitament i, en conseqüència, a la retirada de la placa indicadora del Decret d'autorització.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 29 d’octubre de
1998, la darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre
de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener
de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2005
Categoria de la via
A. Entrada de vehicles a través de les voravies:
1. Per cada pas a l’interior d’una finca o solar que, sense ser
cotxera o garatge públic, pugui contenir fins a 4 turismes,
carros, etc., o fins a 10 motocicletes o bicicletes, per any

1.2 Els mateixos, en el cas de guals nocturns

Euros

1ª....................................100’41
2ª......................................78’43
3ª......................................45’73
4ª......................................29’86
1ª..................................... 85’35
2ª......................................66’67
3ª......................................38’87
4ª......................................25’38

2. Els mateixos, quan puguin contenir més de 4 turismes, carros,
etc., o més de 10 motocicletes o bicicletes, per any

3. Per cada pas a l’anterior d’un garatge públic, cotxera d’autocars
o camions o cotxes de línia, tallers de reparacions, de construcció,
etc., per any

B. Per reserves d’espai de la via pública per a aparcament exclusiu,
prohibició d’estacionament, càrrega o descàrrega de mercaderies
de qualsevol classe (quan aquesta reserva es faci per un sol beneficiari), per cada metre quadrat, amb un mínim de 10 m2 , per any

1ª....................................129’10
2ª....................................100’84
3ª......................................58’79
4ª......................................38’39

1ª....................................215’16
2ª....................................168’07
3ª......................................97’99
4ª......................................63’98

1ª......................................14,88
2ª......................................11,62
3ª........................................6’77
4ª........................................4,42

Les categories de les vies públiques es correspondran amb les incloses a la Classificació de vies
municipals a efectes d'aplicació de les ordenances d'exaccions, aprovada per aquest Ajuntament.
Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat a la confluència de dues o més vies públiques de
diferent categoria, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 23-12-2003. Publicada al BOIB
nº 185 de 28-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES I SIQUIES
EN TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIMENT O
VORAVIES A LA VIA PUBLICA
CONCEPTE 317,02.
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 conformement al que disposen els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l'obertura de sondatges i síquies en terrenys d'ús
públic local i qualsevol remoció del paviment o voravies a la via pública, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat Text refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic
local per l'obertura de sondatges i síquies en terrenys d'ús públic local i qualsevol remoció del paviment o
voravies a la via pública.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària a favor dels quals s'atorguin llicències, o les que es beneficiïn
de l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
2. Així mateix, estan obligades al pagament de la taxa d'aquesta Ordenança les persones o entitats que
destrueixin o deteriorin el domini públic local, d'acord amb el que preveu l'article 24 del Text Refós de
la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, encara que siguin les
mateixes persones o entitats interessades les que facin la reposició, com també les despeses que origini
el control de qualitat dels paviments i la comprovació de les densitats assolides en el mesclat de les
síquies.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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 general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Meritació
ARTICLE 7
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1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol⋅licitar l'ús privatiu o
l'aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol⋅licitar llicència, la taxa es meritarà en
el moment d'inici de l'aprofitament.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de
sol⋅licitar prèvia ment la corresponent llicència, autoliquidar la taxa, conformement a l'article 27 del Text
Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i formular
una declaració en què constin els elements necessaris per a la fixació de la taxa.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol⋅licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import corresponent, sempre que no s'hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no se exerceixi.
3. No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i els interessats
hagin obtingut la corresponent llicència. L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no
concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoqui.
4. Sense perjudici de l’autoliquidació de la taxa, en sol⋅licitar l’autorització municipal caldrà constituir u
dipòsit de 15,03 Euros per metre lineal, quan l’obra es realitzi a la calçada, i de 21,64 Euros per metre
lineal quan es realitzi a la voravia, amb l’objecte de garantir la inexistència de vicis ocults una vegada
acabades les obres. En cas de que no hi hagués vicis ocults l’Administració Municipal tornarà el dipòsit,
a requeriment de l’interessat, una vegada que hagi transcorregut un termini de sis mesos des de la
terminació de les obres i previ informe dels Serveis tècnics municipals.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que
hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre de
1998, la darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari municipal de 28
d’octubre de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1
de gener de 2005.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005
Les tarifes de la taxa seran les següents:
Euros
1. Per metre lineal i dia...................................................................................................................................0,53
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 30 -10-2003. Publicada al BOIB
nº 181 de 21-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL
LABORATO RI MUNICIPAL
CONCEPTE 341,02
ARTICLE 1. Concepte
Conformement a l'article 127, amb relació a l'article 41, ambdós del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
el preu públic per prestació de serveis del Laboratori Municipal, que es regirà per la present Ordenança.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones o entitats següents:
a) Les peticionàries de serveis de caràcter voluntari.
b) Les que resultin especialment beneficiades per la prestació dels serveis o, tot i que no se'n
beneficiïn, en resultin afectades de manera particular, sempre que l'activitat municipal hagi estat
motivada per aquestes persones o entitats, directament o indirecta.
ARTICLE 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a l'apartat
següent.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
Euros
Aigua, gel
1. Anàlisi química ordinària ............................................................................................................ 18,14
2. Anàlisi microbiològica ordinaria ................................................................................................ 10,24
Aigua + gel
3. Anàlisi mínima (6 determinacions)............................................................................................ 14,25
4. Determinació d’hidrocarburs, greixos en aigua, substàncies actives al blau de
metilè i similars ....................................................................................................................... 15,31
5. Determinació de ferro en aigua ...............................................................................................7,80
6. Clorurs, duresa, calci, magnesi, etc. .......................................................................................2,42
7. Piscines ..................................................................................................................................... 31,89
Aigües residuals
8. Determinació microbiològica ............................................................................................... 40,10
9. Determinació química ............................................................................................................ 42,41
Aigües i begudes refrescants
10. Anàlisi química ordinària .................................................................................................... 61,63
11. Anàlisi microbiològica ordinària ....................................................................................... 30,14
12. Una determinació analítica ....................................................................................................6,97
Vins
13. Anàlisi química ordinaria .................................................................................................. 109,71
14. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 24,11
15. Una determinació analítica de tipus mitjà ........................................................................ 10,31
16. Anàlisi metanol per cromatografia de gasos.................................................................... 30,56
Vinagres
17. Anàlisi química ................................................................................................................... 162,22
18. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 27,23
19. Una determinació analítica de tipus mitjà ........................................................................ 10,54
20. Anàlisi de metanol per cromatografia de gasos............................................................... 30,53
Cerveses
21. Anàlisi química ..................................................................................................................... 69,98
22. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 20,47
23. Una determinació analítica ordinària ...................................................................................6,45
Farines, pa, pastes per a sopa i pastisseria
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24. Anàlisi química ..................................................................................................................... 61,76
25. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 59,22
26. Anàlisi completa ................................................................................................................. 120,98
27. Determinació analítica ordinària ...........................................................................................8,43
Llet
28. Anàlisi química ................................................................................................................... 104,37
29. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 33,04
30. Anàlisi microbiològica de llet esterilitzada...................................................................... 54,22
31. Determinació analítica ordinària ...........................................................................................6,01
32. Determinació de greix i densitat........................................................................................ 12,87
33. Determinació analítica per cromatografia de gasos........................................................ 30,71
Altres tipus de llet
34. Per cada determinació .............................................................................................................3,32
Productes lactis (formatge, brossat, etc.)
35. Anàlisi química ..................................................................................................................... 60,25
36. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 57,51
37. Anàlisi completa ................................................................................................................. 117,76
38. Determinació analítica ordinària ...........................................................................................9,02
39. Determinació analítica per cromatografia de gasos........................................................ 30,50
Pinsos
40. Anàlisi química ................................................................................................................... 158,44
41. Una determinació.................................................................................................................. 22,63
42. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 87,16
43. Una determinació.................................................................................................................. 14,51
44. Determinació de l’índex d’acidesa.......................................................................................8,59
45. Determinació analítica ordinaria ........................................................................................ 40,49
Carn
46. Anàlisi química ................................................................................................................... 160,05
47. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 89,32
48. Una determinació analítica ................................................................................................. 19,19
Productes càrnics tractats amb calor
49. Anàlisi química ................................................................................................................... 253,41
50. Anàlisi microbiològica ...................................................................................................... 114,81
51. Anàlisi completa ................................................................................................................. 368,22
52. Determinació analítica ordinària ........................................................................................ 14,11
Productes càrnics crus curats
53. Anàlisi química ................................................................................................................... 205,67
54. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 91,93
55. Anàlisi completa ................................................................................................................. 297,60
56. Determinació analítica ordinària ........................................................................................ 11,86
Peix, crustacis, mol·luscos, marisc i ous
57. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 91,40
58. Determinació analítica ordinària ........................................................................................ 15,22
Olis i greixos
59. Anàlisi química ................................................................................................................... 173,36
60. Determinació de greixos estranys per cromatografia de gasos..................................... 40,66
61. Anàlisi completa ................................................................................................................. 214,02
62. Determinació analítica ordinària ........................................................................................ 17,79
Mel i sucres
63. Anàlisi química ................................................................................................................... 110,77
64. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 35,90
65. Anàlisi completa ................................................................................................................. 146,67
66. Determinació analítica ordinària ........................................................................................ 12,19
Xocolata i cacau en pols
67. Anàlisi química ................................................................................................................... 152,73
68. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 54,75
69. Determinació de greixos estranys per cromatografia de gasos..................................... 66,22

142

Gestió Tributària

70. Anàlisi completa ................................................................................................................. 207,48
71. Determinació analítica ordinària ........................................................................................ 12,93
Sal i condiments
72. Anàlisi de puresa i condicions per al consum.................................................................. 87,84
73. Determinació analítica ordinària ........................................................................................ 10,97
Hortalisses, verdures, llavors, conserves i semiconserves
74. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 81,61
El preu total serà igual al preu de l’anàlisi microbiológica més el preu de conservants
Multiplicat pel nombre de conservants determinats.
Aiguardents, licors i aperitius
75. Anàlisi química ................................................................................................................... 191,93
76. Determinació analítica ordinària ........................................................................................ 11,28
77. Determinació de proteïnes o nitrogen............................................................................................ 16,00
78. Determinació de Bacillus cereus.................................................................................................... 13,16
Lactobacillus
79. Recompte ............................................................................................................................... 11,77
80. Identificació de lactobacillus............................................................................................. 41,80
81. Pseudomona aeruginosa.................................................................................................................. 13,46
Gelats
82. Anàlisi química ..................................................................................................................... 34,14
83. Anàlisi microbiològica ........................................................................................................ 32,58
84. Enterotoxina estafilocòcica ............................................................................................................. 52,45
85. Enterotoxina d’E.Colt ....................................................................................................................... 33,92
86. Identificació de la salmonela enterica........................................................................................... 52,55
87. Determinació de la salmonela enterica......................................................................................... 41,84
88. Determinació d’aeromones.............................................................................................................. 33,81
89. Determinació d’aflatoxines ............................................................................................................. 36,77
90. Determinació del grau de frescor d’un peix ................................................................................. 26,01
91. Determinació de Lysteria................................................................................................................. 49,35
Determinació de plaguicides en aigües
92. Determinació de plaguicides .............................................................................................. 29,17
93. Identificació de plaguicides ................................................................................................ 43,28
94. Determinació de plaguicides en verdures ..................................................................................... 73,68
95. Determinació de l’activitat de l’aigua............................................................................................ 45,86
a) Els preus per anàlisis, les característiques de les quals no responguin exactament a les detallades a les
tarifes anteriors seran determinats, segons el parer del director del laboratori per analogia amb els
classificats a la present Ordenança.
b) Les anàlisis contradictòries meritaran doble preu del fixat a la tarifa corresponent
a) Els preus per anàlis is, les característiques de les quals no responguin exactament a les detallades a
les tarifes anteriors seran determinats, segons el parer del director del laboratori per analogia amb
els classificats a la present Ordenança.
b) Les anàlisis contradictòries meritaran doble preu del fixat a la tarifa corresponent.
ARTICLE 4. Normes de gestió
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix amb la prestació del servei.
Això no obstant, les persones o entitats que sol⋅licitin els serveis regulats per aquesta Ordenança hauran
d'ingressar l'import del corresponent preu públic en el moment de la sol⋅licitud. Aquest ingrés tindrà
caràcter de dipòsit previ, conformement al que disposa l'article 46 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i quedarà elevat a definitiu quan es
presti el servei.
2. A la resta de casos, l'Administració trametrà liquidació a l'obligat al pagament del preu públic, que
haurà de pagar en el lloc i en els terminis que s'hi indiquin.
3. Les anàlisis o reconeixements practicats d'ofici en interès general no estaran subjectes al preu públic,
sense perjudici de les sancions que pertoquin si la seva pràctica suposa adulteració dels productes o
infracció de normes de policia o sanitàries.
Disposició final
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La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 27 de juliol de
1989, la darrera modificació de la qual s'aprovà provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de
2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener de
2005.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 30-10-2003. Publicada al BOIB
nº 187 ext. de 31-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS
CONCEPTE 341,03
ARTICLE 1. Concepte.
Conformement a l'article 127, amb relació a l'article 41, ambdós del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
el preu públic per prestació de serveis i realització d'activitats de l'Institut Municipal d'Esports, que es
regirà per la present Ordenança.
ARTICLE 2. Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament les persones naturals o jurídiques que sol⋅licitin per a elles o per a
terceres persones qualsevol dels serveis, prestacions o activitats assenyalats a l'article 3 d'aquesta
Ordenança.
ARTICLE 3. Quantia.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
Concepto 340.24 – 340.34 – 340.44 – 340.54
Euros
A. ABONATS
ANUAL
Familiar
- empadronats.......................................................................................................185,00
- no empadronats.................................................................................................240,00
Individual
- empadronats.......................................................................................................120,00
- no empadronats ................................................................................................156,00
(Inclòs assessorament mèdico-esportiu, un control anual)
SEMESTRAL
Familiar
- empadronats.......................................................................................................110,00
- no empadronats.................................................................................................143,00
Individual
- empadronats.........................................................................................................70,00
- no empadronats...................................................................................................91,00
TRIMESTRAL
(Gener-Març / Octubre-Desembre)
Familiar
- empadronats.........................................................................................................65,00
- no empadronats...................................................................................................85,00
Individual
- empadronats.........................................................................................................45,00
- no empadronats...................................................................................................59,00
MENSUAL
Familiar
- empadronats.........................................................................................................28,00
- no empadronats...................................................................................................37,00
Individual
- empadronats.........................................................................................................20,00
- no empadronats...................................................................................................26,00

145

Gestió Tributària

L'abonament familiar inclou el matrimoni i els fills menors de 18
anys.
B. Concepte 340.11 - 340.22 - 340.32 - 340.42 – 340.52
ACCES A LES INSTAL⋅LACIONS
Utilització de piscina/gimnàs, per dia de 8 a 15 hores
- empadronats........................................................................................................... 3,70
- no empadronats..................................................................................................... 4,80
Cuota menors de 6 anys...................................................................descompte 25%

Concepte 340.10 - 340.20 - 340.21 – 340.30 - 340.31 - 340.40 - 340.41 – 340.50 – 340.51
MATRÍCULA CURSETS APARTATS C/D/E
No abonats
- empadronats........................................................................................................... 7,50
- no empadronats...................................................................................................10,00
QUOTA D'INSCRIPCIO
No abonats ..............................................................................................................10,00
LUDOTECA
- Per hora .................................................................................................................. 1,00
CLASSES PARTICULARS
60 minuts ................................................................................................................25,00
CURS MONOGRÀFIC TÈCNIC ......................................................................................55,00
C. PROGRAMA ACTIVITATS DIRIGIDES
A partir de 16 anys. Horari lliure, quota mensual
- empadronats.........................................................................................................................42,00
- no empadronats...................................................................................................................54,50
Concepte 340.10 - 340.20 - 340.30 - 340.40 - 340.50
D. ACTIVITATS ACUÀTIQUES
Quotes mensuals
BEBES : 6-24 mesos (amb adult a l’aigua)
60 minuts setmanals
- empadronats.........................................................................................................60,00
- no empadronats...................................................................................................78,00
BEBES
60 minuts setmanals
- empadronats.........................................................................................................35,00
- no empadronats...................................................................................................45,50
BEBES grans
60 minuts setmanals
- empadronats.........................................................................................................33,00
- no empadronats...................................................................................................43,00
INFANTILS/ADULTS
300 min./setmanals
- empadronats..........................................................................................................42,00
- no empadronats...................................................................................................55,00
135 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................37,00
- no empadronats...................................................................................................48,00
90 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................32,00
- no empadronats...................................................................................................41,50
60 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................25,00
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- no empadronats...................................................................................................32,50

ESCOLES
180 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................31,00
- no empadronats...................................................................................................40,50
120 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................27,00
- no empadronats...................................................................................................35,00
NATACIÓ SALUT
Inclou control mèdic inicial i control trimestral
90 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................55,00
- no empadronats...................................................................................................71,50

NATACIÓ GRUPS ESPECIALS
Quota curs complet
60 min./setmanals
- empadronats.......................................................................................................110,00
- no empadronats.................................................................................................143,00
Concepte 340.21 - 340.31 - 340.41 - 340.51
E.- ACTIVITAT FÍSICA
INFANTILS I ESCOLES
180 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................31,00
- no empadronats...................................................................................................40,50
120 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................27,00
- no empadronats...................................................................................................35,00
ADULTS
180 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................36,00
- no empadronats...................................................................................................47,00
120 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................30,00
- no empadronats...................................................................................................39,00
TENIS
INFANTIL
120 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................30,00
- no empadronats...................................................................................................39,00
INFANTIL PERFEC. TÈCNIC
120 min/setmanals
- empadronats.........................................................................................................72,00
- no empadronats...................................................................................................93,50
ADULTS
120 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................36,00
- no empadronats...................................................................................................47,00
ADULTS PERFEC. TÈCNIC
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120 min./setmanals
- empadronats.........................................................................................................72,00
- no empadronats...................................................................................................93,50
Concepte 340.10
F. ACTIVITAT FÍSICA EXTERIORS
ESCOLES
Curs complet (de octubre a maig)
120 min./setmanals ..............................................................................................25,00
Quota mensual
120 min./setmanals ................................................................................................. 5,50
ADULTS
Curs complet (d’octubre a juny)
120 min./setmanals ...............................................................................................46,00
Quota tres mesos
120 min./setmanals ...............................................................................................19,00
Quota mensual
120 min./setmanals ................................................................................................. 8,50
ESPAIS ESPORTIUS I AUXILIARS
El preu de l’hora es podrà fraccionar en ½ hora
Concepte 340.11 – 340.22 – 340.42 – 340.52
G. QUOTA US ESPAIS INSTAL·LACIÓ
Utilització per hora .............................................................................................................100,00
H. US EXCLUSSIU PISCINES
Carril de 25 m./hora .....................................................................................................24,00
Carril de 50 m./hora .....................................................................................................30,00
25 x 16 m/hora saltos.................................................................................................140,00
25 x 25 m/hora .........................................................................................................200,00
50 x 25 m/hora .........................................................................................................290,00
50 x 25 m/dia ..................................................................................................... 3.100,00
Piscina petita
Carril/hora

...........................................................................................................20,00

Suplement llum/hora
- Potencia I.....................................................................................................36,00
- Potencia K...................................................................................................63,00
- Potencia L ................................................................................................105,00
I. GIMNÀS/AULES
Sense equipament
Per hora ..........................................................................................................33,00
Per dia .........................................................................................................330,00
Amb equipament
Per hora ..........................................................................................................45,00
Per dia .........................................................................................................450,00
Lloguer Tatami/Protec. Pistes (for a de l’instal·lació)
Per hora ..........................................................................................................50,00
Per dia .........................................................................................................500,00
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J. CAMPS DE FÚTBOL
CAMP DE FUTBOL 11 HERBA
Sense llum/hora ............................................................................................63,00
Suplement llum/hora
Potencia H .......................................................................................32,00
Suplement llum/hora
Potencia J.........................................................................................52,00
Us exclusiu
Per dia .............................................................................................475,00
CAMP DE FUTBOL 7 HERBA
Sense llum/hora ............................................................................................37,00
Suplement llum/hora
Potencia F ........................................................................................18,00
Suplement llum/hora
Potencia I .........................................................................................36,00
Us exclusiu
Per dia .............................................................................................370,00
CAMP DE FUTBOL 11 HERBA
Sense llum/hora ............................................................................................31,00
Suplement llum/hora
Potencia E........................................................................................16,00
Us exclusiu
Per dia .............................................................................................240,00
CAMP DE FUTBOL 7 TERRA
Sense llum/hora ............................................................................................25,00
Suplement llum/hora
Potencia C..........................................................................................8,00
Suplement llum/hora
Potencia E........................................................................................16,00
Us exclusiu
Per dia .............................................................................................200,00
CAMP DE FUTBOL 11 HERBA DARRERA GENERACIÓ
Sense llum/hora ............................................................................................65,00
Suple ment llum/hora
Potencia H .......................................................................................32,00
Suplement llum/hora
Potencia J.........................................................................................52,00
Us exclusiu
Per dia .............................................................................................650,00
CAMP DE FUTBOL 7 HERBA DARRERA GENERACIÓ
Sense llum/hora ...........................................................................................................40,00
Suplement llum/hora
Potencia H .....................................................................................................18,00
Suplement llum/hora
Potencia J.......................................................................................................36,00
Us exclusiu
Per dia .........................................................................................................400,00
K. PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES
PISTA 15 x 27
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Sense llum/hora ...........................................................................................................10,00
Suplement llum/hora
Potencia B........................................................................................................5,50
PISTA 20 x 40
Sense llum/hora ...........................................................................................................18,00
Suplement llum/hora
Potencia C........................................................................................................7,50
Us exclusiu
.........................................................................................................390,00
LL.- PABELLONS
PISTA 15 x 27 m
Sense llum/hora ...........................................................................................................25,00
Suplement llum/hora
Potencia B........................................................................................................5,50
PISTA 30 x 27 m
Sense llum/hora ...........................................................................................................33,00
Suplement llum/hora
Potencia D .....................................................................................................13,00
PISTA 45 x 27 m / 40 x 20
Sense llum/hora ...........................................................................................................43,00
Suplement llum/hora
Potencia F ......................................................................................................18,00
Suplement llum/hora
Potencia G.....................................................................................................25,00
US EXCLUSIU PISTA
Per dia ..................................................................................................... 1.300,00
US EXCLUSIU G. ESCALAS
Per dia ..................................................................................................... 1.500,00
US EXCLUSIU SON MOIX
Per dia ..................................................................................................... 2.000,00
LLOGUER marcador electrònic/megafonia
Per hora ............................................................................................................5,50
US EXCLUSIU GERMANS ESCALAS amb caseller
Per dia ....................................................................................................2..000,00
US EXCLUSIU SON MOIX amb caseller
Per dia ..................................................................................................... 3.000,00
PISTA BADMINTON
Sense llum/hora .............................................................................................................7,00
Suplement llum/hora
Potencia A .......................................................................................................3,20
M. Concepte 340.23 – 340.11
PISTES
Suplement llum/hora
Potencia B........................................................................................................5,50
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TENIS
Simples sense llum/hora................................................................................................8,00
Dobles sense llum/hora ...............................................................................................10,00
TENIS TERRA
Sense llum/hora ...........................................................................................................10,00
PADEL
Sense llum/hora ...........................................................................................................10,00
Concepte 340.11
N. PABELLONS EXTERIORS
PISTA 15 x 27 m. / 20 x 27 m.
Sense llum/hora ...........................................................................................................18,00
Suplement/llum/hora
Potencia B........................................................................................................5,50
PISTA 30 x 27 m.
Sense llum/hora ...........................................................................................................23,00
Suplement llum/hora
Potencia C........................................................................................................7,50
PISTA 45 x 27 m.
Sense llum/hora ...........................................................................................................33,00
Suplement llum/hora
Potencia D .....................................................................................................13,00
Us exclusiu recinte pistes
Per dia .........................................................................................................950,00
Ñ.- VELODROM / PISTA CICLISME
Per persona amb llicència federativa
Per hora ............................................................................................................7,00
Equips i entitat hora
Sense llum.....................................................................................................31,00
Suplement llum/hora
Potencia F ......................................................................................................18,00
Suplement llum/hora
Potencia G.....................................................................................................25,00
Suplement llum/hora
Potencia I .......................................................................................................36,00
Us exclussiu velòdrom
Per hora ........................................................................................................300,00
Per dia ..................................................................................................... 1.500,00
Concepte 340.13
O.- REVISIONS MÈDIQUES
Reconeixement general bàsic ..............................................................................................17,00
Reconeixement amb prova d’esforç ..................................................................................33,00
Consulta medica esportiva...................................................................................................11,00
Reconeixement especial federatiu ......................................................................................25,00
Asistencia medica actes, per jornada ...............................................................................150,00
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P. CAMPUS VACACIONAL (de 9,00 h. a 14,00 h.)
Quota setmanal ....................................................................................................................40,00
Quota quincenal ....................................................................................................................83,00
Activitat Complementària
90 min./diaris .........................................................................................................20,00
Q. SENDERISME
Per dia amb transport............................................................................................................15,00
Per dia sense transport..........................................................................................................10,00
Els majors de 65 anys empadronats en Palma tendran accès gratuit de 8,00 h. a 15,00 h. i els
cursets de l’apartat F/3 /4 seràn gratuits.
DESCOMPTES
Els abonats tendran un 25% de reducció als cursets apartats C/D/E i a la Tarifa B-3
Per a beneficiar-se dels descomptes d’abonats haurà d’haver-se pagat l’abonament abans de
l’inici del curset.
Als majors de 65 anys i pensionistes per jubilació, sel’s aplicarà una tarifa especial del 10% a
l’apartat A-1 i als cursets dels apartats D-4/D-6/E-2/E-5 només en horari de les 8,00 h. fins les 17,00 h.. A
la tarifa del 10% no li serà aplicable cap altre reducció.
Els majors de 65 anys no empadronats a Palma i pensionistas per jubilació tendran una tarifa
especial del 10% als cursets de l’apartat F/3/4.
Als minusvàlids (a partir d’un 33% de minusvalidesa), i pensionis tas per orfandad sel’s aplicarà
una tarifa especial de 10% sense restriccions d’horari. El nombre de minusvàlids per grup mai podrà ser
superior al 20% dels alumnes inscrits.
Les familias nombroses tendràn un 10% de descompte als cursets apartats C/D/E.
Al lloguer dels espais esportius els centres docents tendran un descompte del 50% en horari
lectiu.
ARTICLE 4. Normes de gestió.
El pagament del preu públic es realitzarà al mateix Palau Municipal d’Esports o on determini
l’Ajuntament, i es lliurará a l’interessat el corresponent justificant de pagament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 29 de juny de 1989,
la darrera modificació de la qual s'aprovà provisionalment per acord plenari de 28 d’octubre de 2004, i
definitivament el 23 de desembre de 2004, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2005.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2005, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 30-10-2003. Publicada al BOIB
nº 181 de 21-12-04

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE TEMPORADA A LES
ZONES DELIMITADES DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL
Concepte 341,04
ARTICLE 1. Concepte
Conformement a l'article 127, amb relació a l'article 41, ambdós del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
el preu públic per serveis de temporada a les zones delimitades de les platges del terme municipal, que es
regirà per la present Ordenança.
L'objecte d'aquest preu públic és el gaudi, per part dels usuaris, d'elements no fixos, com
hamaques, gandules, etc., ubicats a les zones de la platja degudament delimitades.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol⋅licitin el servei objecte d'aquest preu
públic.
ARTICLE 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a l'apartat
següent.
2.La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
Euros
1. Hamaques, per dia .................................................................................................4,15
2. Velomars normals, per hora.................................................................................5,80
3. Velomars grossos, per hora..................................................................................8,60
4. Taules de surf, per hora ........................................................................................9,60
5. Esquí nàutic, per quinze minuts........................................................................19,70
6. Esquí bus, per recorregut a la platja ...................................................................7,54
Els preus expressats es consideren amb l'IVA in clòs.
ARTICLE 4. Normes de gestió
1. Les persones interessades en la utilització dels serveis assenyalats en aquesta Ordenança ho sol⋅licitaran als encarregats de la seva gestió. En aquest moment naixerà l'obligació del pagament del preu
públic.
2. La gestió els serveis a què aquesta Ordenança es refereix podrà ser objecte de concessió anual per part
de l'Ajuntament, a favor persona natural o jurídica, mitjançant qualsevol dels tipus de licitació legalment establerts.
3. En cas de la concessió a què es refereix el número anterior, el concessionari haurà de limitar la seva
activitat a la zona de platja que hagi estat anualment delimitada per la Prefectura de Costes i Ports de
Balears i sobre la qual recaigui la concessió de la prestació dels serveis.
Disposició final
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 28 de
setembre de 1989, la darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari de 28
d’octubre de 2004, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1
de gener de 2005.
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Aquesta Ordenança substitueix i anul⋅la, a partir del 9-10-2004, l'aprovada definitivament per l'Ajuntament Ple l'31-7-2003.
Publicada al BOIB nº140 de 9-10-2004.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS I LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DEL PATRONAT
MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS DE PALMA
Concepte 341,08
ARTICLE 1. Concepte
Conformement al que preveu l'article 117, amb relació a l'article 41.B, ambdós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic
per prestació de serveis i la realització d'activitats del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma,
especificats a les tarifes contingudes a l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per la present
Ordenança.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament del preu públic regulat a la present Ordenança les persones
sol⋅licitants de les prestacions del servei o, si no és així, els pares i tutors de l'infant beneficiat.
ARTICLE 3. Quantia
1.La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes
contingudes a l'apartat següent.
2n. - Les tarifes d'aquest preu públic seran les següents:
Euros al mes.
1.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant, en què la renda
familiar de 2003 sigui superior a 6 vegades aproximadament el SMI
de 2004........................................................................................................................................... 290,00
2.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant, en què la renda
familiar de 2003 estigui compresa entre 4,5 i 6 vegades
aproximadament el SMI de 2004 .............................................................................................. 243,00
3.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant, en què la renda
familiar de 2003 estigui compresa entre 3’5 i 4’5 vegades
aproximadament el SMI de 2004 .............................................................................................. 193,00
4.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant, en què la renda
familiar de 2003 estigui compresa entre 2’5 i 3’5 vegades
aproximadament el SMI de 2004 ............................................................................................. 148,00
5.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant, en què la renda
familiar de 2003 estigui compresa entre 1’5 i 2’5 vegades
aproximadament el SMI de 2004 .............................................................................................. 100,00
6.- Per assistència, estada i alimentació d'un infant, en què la renda
familiar de 2003 sigui igual o inferior a 1’5 vegades aproximadament
el SMI de 2004 ............................................................................................................................. 70,00
7.- Per l’assistència, estada i alimentació d’un infant que hagi
formalitzat la matrícula a través de l’assistenta social del Patronat, i
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que es proposi a informe social el pagament d’una de les 3 quotes
següents, segons les circumstàncies socioeconòmiques de la família ............................... 47,00
31,00
12,00
8- Pel servei extraordinari d’estiu a l’Escola d’Infants del Patronat:
Segona quinzena de juliol........................................................................................................... 135,00
Mes d’agost................................................................................................................................... 160,00
Segona quinzena de juliol i el mes d’agost.............................................................................. 235,00

Article 4. Normes de Gestió.
1.- El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del servei, i el seu
cobrament es farà efectiu a la primera quinzena del mes corresponent pels serveis administratius del
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma, en base a les dades aportades per les famílies.
Quan es formalitzi la matrícula s'abonarà una mensualitat en qualitat de dipòsit que serà
retornada quan l'infant causi baixa, sempre que no hi hagi cap mensualitat pendent de pagament.
Si la matrícula es formalitza a la segona quinzena del mes, sempre i quan ja hagi començat el
curs escolar, tan sols haurà de pagar aquest mes el 50% de la quota que li correspongui, sempre i quan
aquesta sigui igual o superior a la quota de 70’00 €.
Si l'infant no assisteix a l'escola durant tot un mes, per motius justificats, els pares podran
sol⋅licitar el pagament de la meitat de la quota corresponent (sempre i quan aquesta sigui igual o superior
a la de 70’00 €), excepte si es tracta del mes de juliol. D'aquesta reducció tant sols es podran beneficiar
una sola vegada al llarg del curs.
Si l’infant no assisteix a l’escola durant 15 dies, per motius justificats, el pares podran sol·licitar
una reducció del 25% de la quota corresponent, excepte si es tracta del mes de setembre, Nadal, Pasqua i
juliol. D’aquesta reducció tan sols es podran beneficiar dues vegades al llarg del curs.
Aquelles famílies que tenguin dos o més infants matriculats a les escoles del Patronat, pagaran
una tarifa especial d'un 80% de la quota mensual que paguin per cada infant, si es tracta de les quotes de
70’00; 100,00; 148,00; 193,00; 243,00; 290,00 €.
També pagaran una tarifa especial del 80% de la quota corresponent (sempre i quan no es tracti
de quotes reduïdes) les famílies considerades nombroses segons la legislació vigent.
Aquelles famílies que tenguin un infant amb necessitats educatives especials, pagaran un 80% de
la quota corresponent (sempre i quan no es tracti de quotes reduïdes)
Si s’acredita que la guàrdia i custòdia de l’infant és dels padrins o d’altres familiars es pagarà
una tarifa especial d’un 90% de la quota mensual sempre i quan no es tracti de quotes reduïdes.
Aquestes reduccions són acumulables en cas de concórrer varies condicions.
2.- La sol⋅licitud d'una plaça a qualsevol escola depenent del Patronat, es realitzarà mitjançant
l'imprès oficial de sol⋅licitud de plaça corresponent, que s'haurà d'acompanyar amb la documentació
pertinent que acrediti el dret a punts.
En el cas que no es presenti cap document acreditatiu per a l'aplicació del barems, la puntuació
aplicada serà la mínima.
3.- El Patronat es reserva el dret a aplicar la quota més elevada a aquelles famílies que no
justifiquin el ingressos corresponents a l’exercici econòmic que serveix de criteri per l’aplicació dels
preus, és a dir, 2003.
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Un retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho justifiqui significarà
la baixa de l’infant al centre. El Patronat ha de comunicar amb 15 dies d’antelació la baixa per escrit.
El mes de juliol es paga mitja quota.
A part de les quotes mensuals, l’escola demanarà als pares uns doblers en concepte de material
per a festes, sortides i altres despeses.
Disposició final
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 29 de
juny de 1989, la darrera modificació de la qual s'aprovà per acord plenari de 29 de juliol de 2004, entrarà
en vigor a partir del 9 d’octubre de 2004.
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ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CONCEPTE 360,00
CAPÍTOL I
DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1
Fent ús de les facultats conferides per l'article 59 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix i exigirà contribucions especials, d'acord
amb les normes contingudes als articles 28 a 37 de la dita Llei i a la present Ordenança.
CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
1. El fet imposable de les contribucions especials estarà constituït per l'obtenció per part del
subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns, com a conseqüència de
la realització d'obres públiques o de l'establiment o l'a mpliació de serveis públics de caràcter
municipal per part d'aquest Ajuntament.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'a partat anterior i la seva exacció
serà independent del fet que els subjectes passius els usin efectivament.
ARTICLE 3
1.Als efectes de l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals els següents:
a. Els que dins l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per atendre els
fins que li estiguin atribuïts. S'exclouen les obres realitzades per l'Ajuntament com a propietari
dels seus béns patrimonials.
b.
Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament perquè li hagin estat atribuïts o delegats per
altres entitats públiques, com també aquells dels quals, d'acord amb la llei, hagués assumit la
titularitat.
c.
Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els concessionaris d'aquestes,
amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2.
Les obres i serveis a què es refereix la lletra a. de l'apartat anterior conservaran el seu
caràcter de municipals, encara que siguin realitzats o establerts per:
a.
Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals
sigui únic titular aquest Ajuntament.
b. Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c. Associacions de contribuents.
3.
Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de
la seva recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment
o l'ampliació del servei per raó dels quals hagin estat establertes i exigides.
ARTICLE 4
L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet imposable establertes a l'article 2
de la present Ordenança general:
1. Per l'obertura de carrers i places i la prime ra pavimentació de les calçades.
2.
Per la primera instal⋅lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de
xarxes de clavegueram i desguassos d'aigües residuals.
3.
Per l'establiment i la substitució de xarxes de l'enllumenat públic i per la instal⋅lació de
xarxes de distribució d'energia elèctrica.
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4. Per l'eixamplament i noves alineacions de carrers i places ja oberts i pavimentats, així com la
modificació de les rasants.
5. Per la substitució de calçades, voravies, embornals i boques de reg de les vies públiques urbanes.
6. Per l'establiment i l'ampliació del servei d'extinció d'incendis.
7. Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
8. Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigua per a
l'abastament.
9. Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col⋅lectors generals.
10. Per la plantació d'arbres a carrers i places, com també per la construcció i ampliació de parcs i jardins
que siguin d'interès per a un determinat barri, zona o sector.
11. Pel desmunt, el terraplenat i la construcció de murs de contenció.
12. Per la realització d'obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra avingudes i
inundacions, com també la regula ció i el desviament de cursos d'aigua.
13. Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució
d'aigua, gas i electricitat, així com perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i
informació.
14. Per la realització o l'establiment o ampliació de qualssevol altres obres o serveis municipals.
CAPÍTOL III
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 5
1. No es reconeixeran en matèria de contribucions especials altres beneficis fiscals que els que
vinguin establerts per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui, en els casos a què es refereix l'apartat anterior, es considerin amb dret a un benefici fiscal
ho han de fer constar així davant l'Ajuntament, esmentant expressament el precepte en què
considerin emparat el seu dret.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals a les contribucions especials municipals, les quotes que haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, si escau, l'import de les bonificacions no podran ser
objecte de distribució entre els altres subjectes passius.
CAPÍTOL IV
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 6
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les persones
físiques i jurídiques, com també les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, especialment beneficiades per l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals que originin
l'obligació de contribuir.
2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones especialment beneficiades:
a. En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis
que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b. En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats titulars d'aquestes.
c. En les contribucions especials per establiment o ampliació del servei d'extinció d'incendis, a
més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la
seva activitat en el ram dins el terme municipal.
d. En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores que les hagin d'utilitzar.
ARTICLE 7
1. Sense perjudici, si escau, del que disposa l'apartat 3 de l'article 11 de la present Ordenança general,
les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que
apareguin al Registre de la propietat, com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o al
Registre mercantil o a la Matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques, com a titulars de les
explotacions o negocis afectats per les obres o serveis en la data de terminació d'aquelles o en la de
començament de la prestació d'aquests, llevat de prova en contra.
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2.

En els casos de règim de propietat horitzontal, la repre sentació de la comunitat de propietaris facilitarà a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la
comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així, s'entendrà acceptat
que es giri una única quota, de la distribució de la qual s'ocuparà la comunitat mateixa.
CAPÍTOL V

BASE IMPOSABLE
ARTICLE 8
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim pel 90 per cent del
cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels
serveis.
2. El dit cost estarà integrat pels següents conceptes:
a. El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i
programes tècnics.
b.L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
c.El valor dels terrenys que hagin d'ocupar perma nentment les obres o els serveis, llevat que es
tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòria al municipi, o el
d'immobles cedits en els termes establerts a l'article 77 de la Llei del patrimoni de l'Estat.
d.Les indemnitzacions escaients per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions,
obres o instal⋅lacions, com també les que s'hagin d'abonar als arrendataris dels béns que hagin de
ser derruïts o ocupats.
e. L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament hagi d'apel⋅lar al crèdit per
finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en cas de
fraccio nament general d'aquelles.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost real és
major o menor que el previst, es prendrà aquell per calcular les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c d'aquesta Ordenança, o de les
realitzades per concessionaris amb aportacions municipals a què es refereix l'apartat 2.b del mateix
article, la base imposable de les contribucions especials es determi narà en funció de l'import
d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques
per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix
l'apartat primer d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Ajuntament la quantia
resultant de restar de la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que l'entitat local
obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. S'exceptua el cas que la
persona o entitat aportant de la subvenció tingui la condició de subjecte passiu, en què es procedirà
conformement a l'apartat 2 de l'article 9 de la present Ordenança general.
CAPÍTOL VI
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 9
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en compte la
classe i la natura de les obres i serveis, d'acord amb les següents regles:
a. Amb caràcter general, s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els metres de
façana dels immobles, la superfície, el volum edificable i el valor cadastral a efectes de l'Impost sobre
béns immobles.
b. Si es tracta de l'establiment o la millora del servei d'extinció d'incendis, podran ser distribuïdes entre les
entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import
de les primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos
superior al 5 per cent de l'import de les primes recaptades per ell, l'excés es traslladarà als exercicis
successius fins a l'amortització completa.
c. En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.13 de la present Ordenança general, l'import de la
contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin d'utilitzar en funció de
l'espai reservat a cadascuna o en proporció a la secció total d'aquelles, encara que no les usin
immediatament.
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2. En el cas que s'atorgàs per a la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis
municipals una subvenció o auxili econòmic per part de qui tingués la condició de subjecte passiu de
les contribucions especials que s'originin per aquesta raó, l'import de la subvenció o l'auxili es
destinarà, en primer lloc, a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. L'excés, si n'hi ha,
s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota dels altres subjectes passius.
ARTICLE 10
1. En tota classe d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diversos trajectes o seccions de l'obra o servei no correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o benefici
per als interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt als efectes
del repartiment i, consegüentment, per a la determinació de les quotes individuals no s'atendrà
solament el cost especial del tram o la secció que afecti immediatament cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no
solament les edificades seguint l'alineació exterior de la illeta, sinó també les construïdes en
blocs aïllats, sigui la que sigui la seva situació respecte de la via pública que delimiti la illeta i
sigui objecte de l'obra. Com a conseqüència, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests
casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació,
reculada, patis oberts, zones de jardí o espais lliures.
3.
Quan l'encontre de dues façanes estigui format per un xamfrà o s'uneixin en corba, es
consideraran als efectes del mesuratge de la longitud de la façana la meitat de la longitud del
xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les
façanes immediates.
CAPÍTOL VII
MERITACIÓ
ARTICLE 11
1. Les contribucions especials es meriten en el moment que les obres s'hagin executat o el
servei hagi començat a prestar-se. Si les obres són fraccionables, la meritació es produirà per
a cadascun dels subjectes passius des que s'hagin executat les corresponents a cada tram o
fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir a l'avançada el pagament de les
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es
podrà exigir l'avançament d'una nova anualitat sense que s'hagin executat les obres per a les
quals es va exigir el corresponent avançament.
3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament, d'acord amb l'article 6 de la present Ordenança
general, encara que a l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui
en referència a la data de l'aprovació i que hagués anticipat el pagament de quotes, d'acord
amb l'apartat 2 d'a quest article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu a l'acord
concret d'ordenació i n'hagi estat notificada, transmeti els drets sobre els béns o explotacions
que motiven la imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'acord i el naixement
de la meritació, estarà obligada a informar l'Administració municipal de la transmis sió
efectuada, dins el termini d'un mes des de la data d'aquesta. Si no ho fa, la dita
Administració podrà adreçar l'acció per al cobrament contra aquell que figurava com a
subjecte passiu al dit expedient.
4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del
servei, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives. Es giraran les liquidacions que pertoqui i es compensaran com a entregues a
compte els pagaments anticipats que s'haguessin fet. Aquest senyalament definitiu el faran
els òrgans competents de l'Ajuntament ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o el servei de què es tracti.
5.
Si els pagaments anticipats haguessin estat fets per persones que no tenen la condició de
subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé s'excedissin de la quota individual
definitiva que els pertoqui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució pertinent.
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CAPÍTOL VIII
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 12
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions especials es realitzaran en la
forma, els terminis i les condicions que s'estableixen a la Llei general tributària i a les altres lleis de l'Estat
reguladores de la matèria, i també a les disposicions dictades per desplegar-les.
ARTICLE 13
1. Una vegada determinada la quota que cal satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a requesta del
contribuent, el fraccionament o l'ajornament d'aquella per un termini màxim de cinc anys.
S'haurà de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà el pagament de l'interès de
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra
garantia suficient a satisfacció de la corporació.
2. La concessió del fraccionament o l'ajornament implicarà la conformitat del sol⋅licitant amb
l'import total de la quota tributària que li pertoqui.
3. La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccio nament i s'expedirà una
certifiació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
4. En qualsevol moment, el contribuent podrà renunciar als beneficis de l'ajornament o
fraccionament i ingressar la quota o la part pendent de pagament i els interessos vençuts. Es
cancel⋅larà la garantia constituïda.
5. Conformement a les condicions socioeconòmiques de la zona en què s'executin les obres, la
seva natura i quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, l'Ajuntament podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general
per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin tothora avançar els
pagaments que considerin oportuns.
CAPÍTOL IX
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
ARTICLE 14
1. L'exacció de les contribucions especials requerirà l'adopció prèvia per part de l'Ajuntament
de l'a cord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o amplia ció d'un servei que s'hagi
de costejar mitjançant contribucions especials no es podrà executar fins que se n'hagi aprovat
l'ordenació concreta.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris
i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o l'ordenança reguladora es remetrà
en les altres qüestions a aquesta Ordenança general de contribucions especials.
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials i determinades
les quotes a satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu si aquest o
el seu domicili són coneguts o, altra ment, per edictes. Els interessats podran formular recurs de
reposició davant l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions
especials, el percentatge del cost que han de satisfer les persones especialment beneficiades o
les quotes assignades.
ARTICLE 15
1. Quan aquest Ajuntament col⋅labori amb una altra entitat local en la realització d'obres o en
l'establiment o l'ampliació de serveis, i sempre que s'imposin contribucions especials se
seguiran les regles següents:
a. Cada entitat conservarà les seves competències respectives pel que fa als acords
d'imposició i ordenació concrets.
b. Si alguna dels entitats realitzàs les obres o establís o ampliàs els serveis amb la col⋅la boració econòmica de l'altra, correspondrà a la primera la gestió i la recaptació de la
contribució especial, sense perjudici del que disposa la lletra a. anterior.
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2.

En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una de les dites entitats,
quedarà sense efecte la unitat d'actuació i cadascuna d'elles adoptarà separadament les
decisions que escaiguin.
CAPÍTOL X
COL⋅LABORACIÓ CIUTADANA

ARTICLE 16
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació administrativa de
contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o l'amplia ció de serveis per part de
l'Ajuntament, comprometent-se a sufragar la part que pertoqui aportar a aquest Ajuntament quan la
seva situació financera no ho permetés, a més de les que els pertoqui segons la natura de l'obra o
servei.
2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
l'ampliació de servei promoguts per l'Ajuntament, es podran constituir en associacions
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les
contribucions especials.
ARTICLE 17
Per a la constitució de les associacions adminis tratives de contribuents a què es refereix l'article
anterior, l'acord haurà de ser pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, almenys,
dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
CAPÍTOL XI
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 18
1. En tot el que es refereix a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que
hi corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei general tributària i a les
disposicions que la complementin i desenvolupin.
2. La imposició de sancions no suspendrà en cap cas la liquidació i el cobrament de les quotes
meritades no prescrites.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha resultat adoptada perquè els interessats no
presentaren, dins el termini legal, cap reclamació contra l'acord provisional de 29 de juny de 1989, entrarà
en vigor a partir de dia primer de gener de mil nou-cents noranta i hi continuarà fins que no sigui
derogada o modificada

162

