
 
   Departament Tributari 
 

ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 2010 
 

Concepte Nom Aprovació Publicació BOIB 
Definitiva Núm. Data 
   

001,01 Ordenança fiscal general 07-11-05 194 29-12-05 http://boib.caib.es/pdf/2005194/mp121.pdf 
112,00 Impost sobre Béns Immobles 22-12-09 188 26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp109.pdf 
113,00 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 22-12-09 188 26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp109.pdf 
114,00 Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana  22-12-09 188 26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp109.pdf 
130,00 Impost sobre Activitats Econòmiques 22-12-09 188 26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp109.pdf 
282,00 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 22-12-09 188 26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp109.pdf 
283,04 Impost municipal sobre despeses sumptuàries:vedats de caça 27-05-82  
310,00 Taxa per expedició de documents administratius 22-12-09 188 26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp102.pdf 
310,01 Taxa per plaques, distintius i ús de l’escut de la ciutat 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
310,02 Taxa per serveis prestats per la grua municipal 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
310,03 Taxa per optar a proves de selecció de personal 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
310,04 Taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats del servei 

contra incendis i salvaments 
 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

310,05 Taxa sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació, desratització, etc 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
310,06 Taxa per entrada i visita al museu de la Fundació Pilar i Joan Miró 22-12-09 188 26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp102.pdf 
310,07 Taxa per prestació de serveis al centre sanitari municipal de prevenció 

d’epizoòties 
 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

310,08 Taxa per entrada i visita al Castell i Museu de Bellver 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
310,09 Taxa per prestació de serveis i realització d’activitats de l’Institut 

Municipal d’Informàtica 
 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

310,10 Taxa per expedició per parta del Patronat Municipal de l’Habitatge 
d’informes i d’acreditació de disponibilitat d’habitatges suficients pels 
reagrupants estrangers i les seves families 

 
 
22-12-08 182

 
 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

310,11 Taxa per prestació de serveis d’acció social i a diversos centres 
municipals 

 
22-12-09 188

 
26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp102.pdf 
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311,00 Taxa llicencies i autoritzacions administratives d’autotaxis i altres 
vehicles de lloguer 

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

311,01 Taxa per prestació de serveis de sonometria i altres inherents a 
l’aplicació de l’ordenança municipal de renous 

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

311,02 Taxa per serveis especials de vigilància 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
311,03 Taxa llicencia obertura d’establiments 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
311,04 Taxa per inspecció de vehicles del servei de transport urbà 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
312,00 Taxa per llicències urbanístiques 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
312,01 Taxa per prestació de serveis de senyalització viària, a instància de 

part 
 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

312,02 Taxa per serveis urbanístics 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
312,03 Taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
316,00 Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies 

públiques municipals (ORA) 
 
22-12-09 188

 
26-12-09 http://boib.caib.es/pdf/2009188/mp102.pdf 

316,01 Taxa per a l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb enderrocs, 
materials de construcció i similars 

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

316,02 Taxa per a l’ocupació dels terrenys de titularitat pública amb taules, 
cadires i altres 

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

316,03 Taxa per aprofitaments especials mitjançant parades, trasts, casetes de 
venda, etc.  

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

316,05 Taxa per la instal·lació de parades de venda en determinades zones i a 
mercats públics municipals 

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

316,06 Taxa per l’ocupació de subsòl, sòl i vol dels terrenys del domini públic 
local 

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

316,07 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès 
general 

 
 
22-12-08 
 
 

182

 
 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 
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317,00 Taxa per entrades de vehicles a travès de les voravies i les reserva 
d’estacionament 

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

317,02 Taxa per a l’obertura de sondatges i siquies en terrenys d’ús públic 
local  

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp207.pdf 

341,02 Preu públic per prestació de serveis del laboratori municipal 22-12-08 182 27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp193.pdf 
341,03 Preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats de 

l’Institut Municipal d’Esports 
 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp193.pdf 

341,04 Preu públic per serveis de temporada a les zones delimitades de les 
platges del terme municipal 

 
22-12-08 182

 
27-12-08 http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp193.pdf 

341,08 Preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del 
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma 

 
30-06-08 121

 
30-08-08 http://boib.caib.es/pdf/2008121/mp119.pdf 

341,09 Preu públic per a la realització d’activitats formatives, culturals, 
musicals i de tallers als centres culturals municipals 

 
07-11-05 194

 
29-12-05 http://boib.caib.es/pdf/2005194/mp185.pdf 

341,10 Preu públic per a la realització d’ensenyaments musical a l’escola 
municipal de xeremiers, flabiol i tamborí de l’Ajuntament 

 
07-11-05 194

 
29-12-05 http://boib.caib.es/pdf/2005194/mp185.pdf 

-------- Preu públic per prestació de serveis i realització d’activitats a l’escola 
municipal de formació 

 
29-06-09 125

 
27-08-09 http://boib.caib.es/pdf/2009125/mp110.pdf 

360,00 Ordenança general de contribucions especials 29-06-89  
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