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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 del règim local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei 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 2006 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. Els tributs s’exigiran conformement a la vertadera naturalesa jurídica del fet imposable.
5.
ARTICLE 4. Fet imposable.
1. El fet imposable és el pressupost fixat per la Llei per configurar cada tribut i la realització del qual origina el
naixement de l’obligació tributària principal.
2. La Llei por completar la delimitació del fet imposable mitjançant la menció de supòsits de no subjecció.
CAPÍTOL II
Subjectes passius
ARTICLE 5
1. És subjecte passiu l’obligat tributari que, segons la Llei i les ordenances fiscals, està obligat a complir
l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a la mateixa, sigui com a
contribuent o com a substitut seu.
2. És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable.
3. És substitut del contribuent el subjecte passiu que està obligat a complir, en lloc del contribuent, l’obligació
tributària principal, així com les obligacions formals inherents a la mateixa i assumeix l’obligació de fer
l’ingrés a la Hisenda Municipal.
ARTICLE 6
1. Tindran el caràcter d’obligats tributaris, en la regulació dels tributs en què aixi s´estableixi, 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 diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d´una obligació determinarà que
quedin solidàriament obligats davant l´Administració tributària al compliment de totes les prestacions, llevat
que es disposi expressament un altra cosa.
Quan l´Administració només conegui la identitat d´un titular practicarà i notificarà les liquidacions
tributàries a nom del mateix, el qual vindrà obligat a satisfer-les si no sol.licita la seva divisió. A tal efecte, el
sol.licitant haurà de facilitar les dades personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com la
proporció en què cadascun d’ells participi en el domini o dret transmès.
ARTICLE 7
El subjecte passiu està obligat a:
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
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jurídiques.
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 als articles 13 i 14 d'aquesta Ordenança fiscal
general.
c)

CAPÍTOL III
Responsables del tribut
ARTICLE 8
1. Les ordenances corresponents, en els supòsits previstos por la Llei, podran declarar responsables del deute
tributari, juntament amb els deutors principals, altres persones, solidàriament o subsidiàriament.
2. Llevat d’un precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
ARTICLE 9
Seran responsables solidaris del deute tributari, entre d’altres que puguin establir les lleis, les següents
persones o entitats:
a) Les que siguin causants o col.laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva
responsabilitat també s’estendrà a la sanció.
b) Sense perjudici d’allò disposat en el paràgraf a) anterior, els partícips o cotitulars de les entitats a que es
refereix l’article 6.1 d’aquesta ordenança, en proporció a les seves participacions respectives, de les
obligacions tributàries materials de les entitats esmentades.
c) Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d’explotacions o activitats
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades del seu exercici. La
responsabilitat també s’estendrà a les obligacions derivades de la falta de pagament dels ingressos a
compte practicats o que s’haguessin hagut de practicar.
ARTICLE 10
El qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques i amb l’objecte de limitar la
responsabilitat solidària, té dret, amb la conformitat prèvia del titular actual, a sol·licitar de l’administració una
certificació detallada dels deutes, sancions i responsabilitats tributaris derivats del seu exercici. L’administració
tributària ha d’expedir la certificació esmentada en el termini de tres mesos des de la sol·licitud. En aquest cas la
responsabilitat de l’adquiridor queda limitada als deutes, sancions i responsabilitats que aquesta conté. Si la
certificació s’expedeix sense esmentar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilita en el termini assenyalat,
el sol·licitant queda exempt de la responsabilitat.

ARTICLE 11
Seran responsables subsidiaris, entre d’altres que puguin establir les lleis, les persones següents:
a) Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent aquestes comès infraccions
tributàries, no haguessin realitzat els actes necessaris que siguin de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions i deures tributaris, haguessin consentit l’incompliment pels qui d’ells
depenguin o haguessin adoptat acords que possibilitassin les infraccions. La seva responsabilitat també
s’entendrà a les sancions.
b) Els administradors de fet o de dret d’aquelles persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats,
per les obligacions tributàries d’aquestes pendents en el moment del cessament, sempre que no haguessin
fet el necessari pel seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de l’impagament.
c) Els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general que no
haguessin realitzat les gestions necessàries per l’íntegre compliment de les obligacions tributàries
acreditades amb anterioritat a les esmentades situacions.
d) Els adquirents de béns afectes al pagament del deute tributari.

ARTICLE 12
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Una vegada declarats fallits el deutor principal i, en el seu cas, els responsables solidaris, l´Administració
tributària dictarà acte de declaració de responsabilitat, que es notificarà al responsable subsidiari.
CAPÍTOL IV
El domicili fiscal
ARTICLE 13
1. A l’efecte tributari municipal, el domicili és:
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual.
Per a persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques, l’Administració
Tributària municipal podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada
la gestió administrativa i la direcció de les activitats. Si no es pogués determinar l’esmentat lloc,
prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l’immobilitzat en el qual es realitzin activitats econòmiques.
b) Per a les persones jurídiques i les entitats a què es refereix l’apartat 1 de l’article 6, el del seu domicili
social sempre que la gestió administrativa i la direcció dels negocis hi estiguin efectivament
centralitzades. En cas contrari, serà el domicili on radiqui l’esmentada gestió o direcció.
Quan no es pugui determinar el lloc del domicili fiscal d’acord amb els criteris anteriors prevaldrà aquell
on radiqui el major valor de l’immobilitizat.
2. Els obligats tributaris, els seus representants, administradors o apoderats, estan obligats a comunicar
mitjançant declaració expressa el seu domicili fiscal al l’Administració tributària municipal, així com els
canvis que es produeixin, canvis que no comportaran cap efecte davant l’Administració tributària municipal,
fins que no es presenti la declaració esmentada.
La declaració de canvi de domicili fiscal a altres efectes administratius, com pot ser el padró d’habitants,
no substitueix la declaració tributària expressa del canvi de domicili fiscal.
3. L’Administració tributària municipal podrà rectificar el domicili fiscal mitjançant la comprovació
corresponent.
ARTICLE 14
1. Els obligats tributaris que resideixen a l’estranger estan obligats a designar un representant amb domicili en el
territori espanyol.
2. Les persones o entitats residents a l’estranger que exerceixen activitats en el terme municipal de Palma han
de tenir el seu domicili fiscal en el lloc on radiquin la gestió administrativa efectiva i la direcció dels seus
negocis.
Si no es pogués determinar l’esmentat lloc, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l’immobilitzat.
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'Administració 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 es podran reconeixer més beneficis fiscals en els tributs locals que els prevists expressament a les
normes amb rang de llei o els derivats de l´aplicació dels tractats internacionals.
No obstant això, també es reconeixeran els beneficis fiscals que s´estableixin a les ordenances fiscals, en
els casos expressament prevists per la llei.
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ARTICLE 18
Els beneficis tributaris s'atorgaran, en tot cas, a petició de l'interessat, a aquest efecte haurà de presentar
la sol.licitud en el termini previst a l´ordenança de cada tribut, i en el cas de no estar-hi establert, amb la
declaració tributària.
CAPÍTOL VII
El tipus de gravamen i el deute tributari
ARTICLE 19
1. El deute tributari està constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulti de l’obligació tributària
principal.
2. Si s’escau, també poden formar part del deute tributari:
a) L’interès de demora.
b) Els recàrrecs per declaració extemporània.
c) Els recàrrecs del període executiu.
d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.
3. Les sancions tributàries no formaran part del deute tributari, però en la seva recaptació s’aplicaran les normes
incloses en aquesta ordenança.
ARTICLE 20
1. La quota íntegra es determinarà d’acord amb:
a) Els tipus de gravamen aplicables, les tarifes, la quantia fixa assenyalada o l’aplicació conjunta d’alguns
d’aquests sistemes.
b) Els factors correctors que, en cada cas, l´ ordenança del tribut estableixi.

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 quatre anys els drets següents:
a) El dret de l’Ajuntament a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent.
b) El dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la norma de cada tribut, les devolucions d’ingressos
indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos
indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
ARTICLE 23
El termini de prescripció es comença a computar, en els diferents supòsits prevists per l’article anterior, de la
manera següent:
1. El dret de l’Ajuntament a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent, des del dia
següent en què acabi el termini per presentar la corresponent declaració o autoliquidació.
2. El dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats o autoliquidats, des del dia següent a la data en
què acabi el termini de pagament voluntari.
3. El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la norma de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts
i el reemborsament del cost de les garanties, des del dia següent a aquell en què la devolució es va poder
sol·licitar; des del dia següent a la data en què es va realitzar l’ingrés indegut o des del dia següent a la
finalització del termini per efectuar l’autoliquidació si l’ingrés indegut es va realitzar dins d’aquest termini; o
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4.

5.

des del dia següent a aquell en que sigui ferma la sentència o resolució administrativa que declari totalment o
parcialment improcedent l’acte impugnat.
El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos
indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, des del dia següent a la data de notificació de l’acord de
reconeixement del dret a percebre la devolució o el reemborsament del cost de les garanties.
El termini de prescripció per a exigir l’obligació de pagament als responsables solidaris s’iniciarà des del dia
següent a l’acabament del termini de pagament en període voluntari del deutor principal.

ARTICLE 24
1. El dret de l’Ajuntament a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent s’interromprà,
iniciant-se de nou el termini de prescripció a partir de la data d’interrupció, per les següents accions:
a) Per qualsevol acció administrativa feta amb coneixement formal de l’obligat tributari conduint al
reconeixement, regularització, inspecció, assegurament, comprovació i liquidació de tots o part dels
elements de l’obligació tributària.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena, per les actuacions realitzades amb
coneixement formal de l’obligat tributari en el decurs de les reclamacions i recursos, així com per la
recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en què s’ordeni la paralització del procediment
administratiu en curs.
c) Per qualsevol actuació de l’obligat tributari dirigida al pagament de la liquidació del deute.
2. El dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats s’interromprà, iniciant-se de nou
el termini de prescripció a partir de la data d’interrupció, per les següents accions:
a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari, dirigida de
forma efectiva a la recaptació del deute tributari.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena, per les actuacions realitzades amb
coneixement formal de l’obligat tributari en el decurs de les reclamacions i recursos, per la declaració del
concurs del deutor o per l’exercici d’accions civils o penals dirigides al cobrament del deute tributari,
així com per la recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en què s’ordeni la paralització del
procediment administratiu en curs.
c) Per qualsevol actuació de l’obligat tributari dirigida al pagament o extinció del deute tributari.
3. El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la norma de cada tribut, les devolucions d’ingressos indeguts
i el reemborsament del cost de les garanties s’interromprà iniciant-se de nou el termini de prescripció a partir
de la data d’interrupció, per les següents accions:
a) Per qualsevol acte fefaent de l’obligat tributari que pretengui la devolució d’ingressos indeguts, el
reemborsament del cost de les garanties o la rectificació de la seva autoliquidació.
4. El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos
indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, s’interromprà:
a) Per qualsevol acció administrativa dirigida a efectuar la devolució o el reemborsament.
b) Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari per la qual exigeixi el pagament de la devolució o el
reemborsament.
c) Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol mena.
5. Quan el termini de prescripció s’hagués interromput per la interposició de recurs davant la jurisdicció
contenciosa administrativa, el còmput del termini de prescripció s’iniciarà de nou quan l’Administració
Tributària rebi la notificació de la resolució ferma que posi fi al procés judicial.
6. Quan el termini de prescripció s’hagués interromput per la recepció d’una comunicació judicial de
paralització del procediment, el còmput del termini de prescripció s’iniciarà de nou quan l’Administració
Tributària rebi la notificació de la resolució o que aixequi la paralització.
7. Quan el termini de prescripció s’hagués interromput per la declaració del concurs del deutor, el còmput del
termini de prescripció s’iniciarà de nou en el moment de l’aprovació del conveni concursal pels deutes no
sotmesos al mateix. Respecte dels deutes sotmesos al conveni concursal, el còmput del termini de prescripció
s’iniciarà de nou quan aquells siguin exigibles al deutor. Si el conveni no fos aprovat, el termini es reiniciarà
quan es rebi la resolució judicial ferma.
8. Interromput el termini de prescripció per a un obligat tributari, l’esmentat efecte es fa extensiu a la resta
d’obligats, inclosos els responsables. Si l’obligació és mancomunada i únicament es reclama a un dels
obligats tributaris la part que li correspon, el termini no s’interromp pels demés.
Si existeixen diversos deutes liquidats a càrrec d’un mateix obligat al pagament, la interrupció de la
prescripció solament afectarà al deute a què es refereix.
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ARTICLE 25
La prescripció s’aplicarà d’ofici, inclòs en els casos en què s’hagi pagat el deute tributari, sense
necessitat que la invoqui o excepcioni l’obligat tributari.
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, excepte el
que es disposa a l’apartat 7è de l’article 68 de la Llei General Tributària.
ARTICLE 27
Els deutes tributaris, en període voluntari o executiu de recaptació, es podran extingir totalment o parcialment
per compensació:
a) Amb els crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l’obligat tributari en virtut de
devolucions d’ingressos indeguts per qualsevol tribut.
b) Amb altres crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l’obligat tributari.
c) La compensació es pot fer d’ofici o a instància de part.
ARTICLE 28
Els deutes tributaris només poden ser objecte de condonació, rebaixa o perdó en virtut de llei, en la
quantia i amb els efectes que, si escau, aquesta determini.
ARTICLE 29
Els deutes que no s’han pogut fer efectius per insolvència provada del subjecte passiu i els responsables
restants s’han de declarar provisionalment extingits en la quantia procedent mentre no es rehabilitin en els
terminis de prescripció.
Si un cop vençut el termini de prescripció el deute no ha estat rehabilitat, queda definitivament extingit.
CAPÍTOL IX
Garantia del deute tributari
ARTICLE 30
La Hisenda Municipal gaudeix de prelació per al cobrament dels crèdits tributaris vençuts i no satisfets,
sempre que hi concorri amb creditors que no siguin de domini, penyora, hipoteca o qualsevol altre dret real
degudament inscrit en el registre corresponent abans de la data en què s’hi ha consignat el dret de la Hisenda
Municipal.
ARTICLE 31
En les exaccions que graven periòdicament els béns o els drets inscrivibles en un registre públic o els
seus productes directes, certs o presumptes, la Hisenda Municipal tindrà preferència sobre qualsevol altre creditor
o adquiridor, encara que aquests hi hagin inscrit els seus drets, per cobrar els deutes no satisfets corresponents a
l’any natural en el qual té lloc l’acció administrativa de cobrament i a l’any immediatament anterior.
ARTICLE 32
1. Els adquiridors de béns afectes per llei al pagament del deute tributari respondran subsidiàriament amb ells,
per derivació de l’acció tributària, si el deute no es paga.
2. Els béns i drets transmesos estaran afectes a la responsabilitat del pagament de les quantitats, liquidades o no,
corresponents als tributs que gravin les esmentades transmissions, qualsevol que sigui el seu posseïdor, llevat
que aquest resulti ser un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb
bona fe i just títol.

CAPÍTOL X
Tributs municipals
ARTICLE 33
Es consideren tributs municipals els que l'Ajuntament estableixi segons el que preveu el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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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 el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i la resta de disposicions aplicables.
CAPÍTOL XII
Infraccions i sancions tributàries i procediment sancionador
ARTICLE 35. Principis de la potestat sancionadora en matèria tributària.
La potestat sancionadora en matèria tributària s’ha d’exercir d’acord amb els seus principis reguladors en
matèria administrativa amb les especialitats establertes a la LGT.
En particular són aplicables els principis de legalitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat i noconcurrència regulats als articles 179 i 180 de la LGT: El principi d’irretroactivitat s’ha d’aplicar amb caràcter
general, no obstant, les normes que regulen les infraccions i sancions tributàries tindran efectes retroactius
respecte dels actes que no siguin ferms quan la seva aplicació resulta més favorable per a l’interessat.
ARTICLE 36. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries.
1. Són subjectes infractors les persones físiques, jurídiques i les entitats esmentades a l’article 6.1 d’aquesta
ordenança que efectuïn les accions o omissions tipificades com a infraccions a les lleis.
2. El subjecte infractor té la consideració de deutor principal en relació amb la declaració de responsabilitat.
3. La concurrència de diversos subjectes infractors en la realització d’una infracció tributària determinarà que
quedin solidàriament obligats davant l’Administració al pagament de la sanció.
4. Han de respondre solidàriament del pagament de les sancions tributàries, derivades o no d’un deute tributari,
les persones o entitats que estiguin en els casos dels paràgrafs a) i c) del apartat 1 de l’article 42 de la LGT,
en els termes que estableix l’article esmentat.
5. Han de respondre subsidiàriament del pagament de les sancions tributàries les persones o entitats que estiguin
en el supòsit del paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 43 de la LGT, en els termes que estableix l’article
esmentat.
6. Les sancions tributàries no s’han de transmetre als hereus i legataris de les persones físiques infractores. Les
sancions tributàries per infraccions comeses per les societats i entitats dissoltes s’han de transmetre als seus
successors en els termes que preveu l’article 40.5 de la LGT.
ARTICLE 37. Infraccions Tributàries: concepte i classificació.
1. Son infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que
estiguin tipificades i sancionades per la LGT o per una altra Llei.
2. Les infraccions tributàries es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Cada infracció tributària es qualificarà
de forma unitària en lleu, greu o molt greu en atenció als criteris de qualificació com l’ocultació i la
utilització de mitjans fraudulents entre d’altres.
Existeix ocultació quan no es presentin declaracions o les presentades incloguin fets i operacions
inexistents o amb imports falsos o en les quals s’ometin operacions, rendes, productes o qualsevol altra dada
que incideix en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute derivat de la ocultació
en relació amb la base de la sanció, sigui superior al 10 per cent.
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat i en els llibres i registres,
l’ús de factures, justificants i altres documents falsos o falsejats i la utilització de persones o entitats
interposades d’acord amb l’article 184.3 de la LGT.
ARTICLE 38. Sancions Tributàries: classes, graduació i no concurrència.
1. Les infraccions tributàries se sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries, les quals podran
consistir en una multa fixa o proporcional, i de sancions no pecuniàries de caràcter accessori establertes en
l’article 186 de la LGT, com:
a) Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions i ajuts públics.
b) Pèrdua del dret a aplicar-se beneficis i incentius fiscals.
c) Prohibició de contractar amb l’administració municipal.
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2.

3.

d) Suspensió de l’exercici de professions oficials, ocupació o càrrec públic.
Les sancions Tributàries es graduaran tenint en compte els següents criteris o circumstàncies que son
aplicables simultàniament:
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries, la qual s’entendrà que existeix quan el subjecte infractor hagi
estat sancionat, dins els quatre anys anteriors i per resolució administrativa ferma, per una infracció de la
mateixa naturalesa, considerant-se que tenen igual naturalesa les infraccions previstes en el mateix article
del Capítol III de la LGT, llevat de les infraccions incloses en els articles 191, 192 i 193, totes les quals
s’entendran de la mateixa naturalesa
Quan es doni aquesta circumstància , la sanció mínima s’incrementarà en els següents
percentatges:
- Sanció per infracció lleu: 5%
- Sanció per infracció greu: 15%
- Sanció per infracció molt greu: 25%
b) El perjudici econòmic per la Hisenda municipal que es determinarà per el percentatge resultant de la
relació entre la base de la sanció i la quantia total que s’hagi hagut d’ingressar o l’import de la devolució
obtinguda. Quan es doni aquesta circumstància la sanció mínima s’incrementarà en els següents
percentatges:
- Perjudici econòmic superior al 10% i inferior o igual al 25%: 10%
- Perjudici econòmic superior al 25% i inferior o igual al 50%: 15%
- Perjudici econòmic superior al 50% i inferior o igual al 75%: 20%
- Perjudici econòmic superior al 75% : 25%
c) Acord o conformitat de l’interessat en la forma prevista en l’article següent.
Si l’Administració Tributària municipal considera que la infracció pot ser constitutiva de delicte contra la
Hisenda pública ho comunicarà a la jurisdicció competent i quedarà suspès el procediment administratiu fins
que resolgui l’autoritat judicial.
a) La realització de diverses accions o omissions constitutives de diverses infraccions farà possible la
imposició de les sancions que corresponguin per totes aquestes, però quan l’acció o omissió s’aplica com
a criteri per a la graduació o qualificació de la infracció, no podrà ésser sancionada com a infracció
independent.
b) Les sancions són compatibles amb els interessos de demora i amb els recàrrecs del període executiu.

ARTICLE 39. Reducció de les sancions.
1. Les sancions pecuniàries previstes en el articles 191 a 197 de la LGT es reduiran:
En els casos d’actes amb acord, un 50%, però quedarà sense efecte la reducció i s’exigirà aquest import,
sense altre requisit que la notificació a l’interessat, quan s’hagi interposat contra la regularització o la sanció
el corresponent recurs contenciós administratiu o, en el cas que s’hagi presentat aval o certificat
d’assegurança de caució en substitució del dipòsit, quan no s’ingressin en període voluntari les quantitats
derivades de l’acta amb acord.
En els supòsits de conformitat, un 30%, però així mateix, quedarà sense efecte i s’exigirà aquest import
quan s’hagi interposat recurs o reclamació contra la regularització. S’entén que existeix conformitat en el
procediment d’inspecció si hi ha Acta de Conformitat i en els procediments de verificació de dades i
comprovació limitada sempre que la liquidació no sigui objecte de recurs o reclamació, llevat que es
requereixi conformitat expressa.
2. L’import de qualsevol sanció, llevat que procedeixi d’Acta amb Acord, una vegada aplicada en el seu cas, la
reducció de l’apartat anterior, es reduirà en el 25% quan s’ingressi l’import en període voluntari sense haver
sol·licitat ajornament o fraccionament ni s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.
ARTICLE 40. Extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i de les sancions.
1. La responsabilitat derivada de les infraccions tributàries s’extingirà per la mort del subjecte infractor i pel
transcurs del termini de prescripció per la imposició de les corresponents sancions, termini que serà de quatre
anys complets des que es van cometre les infraccions. Aquesta prescripció s’aplicarà d’ofici per
l’Administració tributària, sense necessitat que la invoqui l’interessat.
2. Les sancions tributàries s’extingiran pel pagament o compliment, prescripció, compensació, condonació i per
la mort de tots els obligats a satisfer-les.
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Les accions administratives que condueixen a la regularització de la situació tributària de l’obligat,
interrompran el termini de prescripció per imposar les sancions tributàries que poden derivar-se de
l’esmentada regularització.
ARTICLE 41.Classes d’infraccions i sancions tributàries.
Es consideren infraccions tributàries:
a) Deixar d’ingressar dins el termini establert la totalitat o part del deute tributari que hagi de resultar de la
correcta autoliquidació del tribut.
b) No presentar de forma completa i correcta les declaracions i documents necessaris per a la pràctica de les
liquidacions
c) L’obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut
d) Sol·licitar indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut, beneficis o incentius
fiscals, mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses
e) No presentar dins de termini autoliquidacions o declaracions sense que d’això es derivi perjudici
ecònomic
f) Presentar de forma incompleta o incorrecta autoliquidacions o declaracions, sense perjudici econòmic
g) Contestar o presentar de forma incorrecta requeriments individulitzats de informació o declaracions
d’informació exigides amb caràcter general
h) Incompliment de les obligacions de comunicar el domicili fiscal i d’utilitzar el número de identificació
fiscal o altres números o codis
i) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària
j) Les altres assenyalades a les Lleis
ARTICLE 42. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagi de resultar d’una
autoliquidació.
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins el termini establert la totalitat o part del deute tributari
que hagi de resultar de la correcta autoliquidació del tribut.
Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu atenent a l’existència d’ocultació, la concurrència de
mitjans fraudulents i a la base de la sanció, és a dir, la quantitat no ingressada en l’autoliquidació com a
conseqüència de la comissió de la infracció.
2. La infracció tributària serà lleu en els següents supòsits:
a) Quan la base de la sanció sigui igual o menor a 3.000€.
b) Quan, tot i que la base de la sanció sigui superior a aquesta xifra, no existeixi ocultació.
c) En tot cas, quan, sense previ requeriment, la manca d’ingrés hagués estat regularitzada per l’obligat
tributari en una autoliquidació presentada amb posterioritat al termini de pagament sense complir els
requisits establerts a l’article 27.4 de la LGT, per l’aplicació dels recàrrecs per declaració extemporània
sense requeriment previ.
3. La infracció tributària serà greu:
a) Quan la base de la sanció sigui superior a 3.000€ i existeixi ocultació
b) Quan, sigui quina sigui la base de la sanció, s’hagin utilitzat documents falsos o falsejats o una incorrecta
comptabilitat, sense que aquests fets constitueixin mitjans fraudulents.
4. La infracció tributària serà molt greu quan s’hagin utilitzat mitjans fraudulents
5. Aquestes infraccions se sancionaran amb multa pecuniària del 50%, del 50 al 100% o del 100 al 150% de la
quantitat no ingressada, segons els supòsits, mitjançant l’increment del percentatge mínim d’acord amb els
criteris de reiteració i perjudici econòmic als quals es refereix l’article 187 de la LGT.
ARTICLE 43. Infracció tributària per no presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per a la pràctica de les liquidacions.
1. Constitueix infracció tributària l’incompliment de l’obligació de presentar de forma completa i correcta les
declaracions i documents necessaris perquè l’Administració Tributària municipal pugui practicar la liquidació
dels tributs que no s’exigeixen per autoliquidació
2. Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu d’acord amb els mateixos criteris establerts en l’article
precedent, considerant-se com a base de la sanció la quantia de la liquidació, quan no s’hagi presentat
declaració, o la diferència entre el resultant de la liquidació adequada i la que hagi procedit d’acord amb les
dades declarades
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3.

Les sancions corresponents a aquestes infraccions, així com la seva quantia i graduació seran les mateixes de
l’article precedent.

ARTICLE 44. Infracció tributària per l’obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de
cada tribut.
1. Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu d’acord amb els mateixos criteris assenyalats a l’article 80
d’aquesta Ordenança considerant-se base de la sanció la quantitat tornada com a conseqüència de la infracció
2. Les sancions corresponents a aquestes infraccions, la seva quantia i graduació seran les mateixes
assenyalades en l’esmentat article d’aquesta ordenança.
ARTICLE 45. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions.
1. Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut
mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en autoliquidacions, comunicacions o
sol·licituds, sense que s’hagin obtingut les devolucions.
2. Aquesta infracció tributària serà greu i se sancionarà amb una multa pecuniària proporcional del 15% de la
quantitat indegudament sol·licitada.
ARTICLE 46. Infracció tributària per sol·licitar indegudament beneficis o incentius fiscals.
1. Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de beneficis o incentius fiscals mitjançant l’omissió de
dades rellevants o la inclusió de dades falses, sense que s’hagin obtingut, i no sigui procedent imposar al
mateix subjecte la sanció per alguna de les infraccions previstes en els articles 191, 192 i 195 de la LGT o a
l’article anterior d’aquesta Ordenança.
2. Aquesta infracció serà greu i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 300€.
ARTICLE 47. Infracció tributària per manca de presentació, dins de termini, d’autoliquidacions o
declaracions sense perjudici econòmic.
1. Constitueix infracció tributària no presentar, dins de termini, autoliquidacions o declaracions sempre que no
s’hagi produït o no es pugui produir perjudici econòmic a la Hisenda municipal.
2. Aquesta infracció serà lleu
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 200€.
La quantia de la sanció serà de 400€, quan es tracti de declaracions censals o de comunicació de la
designació de representant quan ho exigeixi la normativa.
Així mateix la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 20€ per cada dada o conjunt de dades referides
a una mateixa persona o entitat que s’hagi hagut d’incloure en la declaració, amb un mínim de 300€ i un màxim
de 20.000€, quan es tracta de declaracions exigides en compliment de l’obligació de subministrar informació a
què es refereixen els articles 93 i 94 de la LGT.
La sanció i els límits mínim i màxim es reduiran a la meitat si les autoliquidacions i declaracions es
presenten fora de termini sense requeriment previ.
Si s’han realitzat requeriments, aquestes sancions seran compatibles amb les establertes per resistència,
obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració Tributària municipal.
ARTICLE 48. Infracció tributària per l’incompliment de l’obligació de comunicar el domicili fiscal.
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal o el seu canvi per les
persones físiques que no realitzin activitats econòmiques.
2. Aquesta infracció serà lleu, i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 100€.
ARTICLE 49. Infracció tributària per la presentació incorrecta d’autoliquidacions o declaracions sense
que es produeixi perjudici econòmic.
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o
declaracions, sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir perjudici econòmic a la Hisenda municipal.
2. Aquesta infracció serà greu i la seva sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150€ llevat que es tracti de
declaracions censals en què la sanció serà de 250€.
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ARTICLE 50. Infracció tributària per contestar o presentar de forma incorrecta requeriments
individualitzats d’informació o declaracions d’informació exigides amb caràcter general.
1. Constitueix infracció tributària contestar o presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses
requeriments individualitzats d’informació o declaracions exigides amb caràcter general, en el compliment de
l’obligació de subministrament d’informació a què es refereixen els articles 93 i 94 de la LGT.
2. Aquesta infracció serà greu i se sancionarà de la següent forma:
a) Quan la informació no tingui per objecte dades expressades en magnituds monetàries, la sanció consistirà
en multa pecuniària fixa de 200€ per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o
entitat emesa, inexacta o falsa
b) Quan la informació sigui sobre dades expressades en magnituds monetàries, la sanció consistirà en multa
proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament.
Quan l’import no declarat representi un percentatge igual o inferior al 10% de l’import de les
operacions que es van haver de declarar, s’imposarà una multa pecuniària fixa de 500€.
En els supòsits en què el percentatge no declarat fos superior al 10, 25, 50 o 75%, la sanció serà una
multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5, o 2% de l’import de les operacions no declarades o
declarades incorrectament, respectivament.
Aquesta sanció, en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries, es graduarà incrementant la
quantia resultant en un 100%.
ARTICLE 51. Infracció tributària per incomplir les obligacions d’utilització del número d’identificació
fiscal o d’altres números o codis.
1. Constitueix infracció tributària l’incompliment de les obligacions relatives a la utilització del número o codis
establerts en la normativa tributària i, especialment, la referència cadastral.
2. Aquesta infracció serà lleu i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 150€, llevat dels casos en què es
tracti de l’incompliment de la utilització del número de identificació fiscal per les entitats de crèdit en els
comptes i operacions, o en el lliurament o abonament del xecs al portador, supòsits en els quals la infracció
serà greu i es sancionarà d’acord amb l’article 202.2 de la LGT.
ARTICLE 52. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració Tributària
1. Es produeix resistència, obstrucció, excusa o negativa quan el subjecte infractor, degudament notificat a
l’efecte, realitzi actuacions amb tendència a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l’Administració
Tributària municipal, en relació amb el compliment de les seves obligacions. Així, entre d’altres, les següents
conductes:
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures,
justificants, assentaments de comptabilitat, arxius informàtics i qualsevol altra dada amb tracendència
tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat
c) No comparèixer en lloc i temps assenyalats, llevat de l’existència de causa justificada
d) Prohibir indegudament als funcionaris de l’Administració tributària l’entrada en locals o finques o el
reconeixement de locals, maquinària, instal·lacions i explotacions relacionades amb les obligacions
tributàries.
e) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària
2. Aquesta infracció es qualifica de greu i la seva sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150€, llevat que
sigui d’aplicació allò que es preveu en els apartats següents.
3. Quan consisteixi a desatendre, dins de termini, requeriments diferents als que es preveuen en els següents
apartats, la sanció serà de multa pecuniària fixa de 150, 300 o 600€, segons s’hagi incomplert el requeriment
per primera, segona o tercera vegada.
4. Quan es tractàs de conductes contingudes en les lletres a) i d) de l’apartat 1, o de l’incompliment del deure de
comparèixer per persones o entitats que realitzin activitats econòmiques, o del deure d’aportació de
informació dels articles 93 i 94 de la LGT, la sanció consistirà en:
a) Si no es compareix o no es facilita l’actuació administrativa o l’informació administrativa en el termini
assenyalat en el primer requeriment, la multa serà de 300€.
b) Quan s’incompleixi el segon requeriment la multa serà de 1.500€.
c) En cas d’incompliment del tercer requeriment, la sanció consistirà en multa proporcional al 2% de la
xifra de negocis del subjecte infractor en l’any natural anterior al de la comissió de la infracció, amb un

13

Departament Tributari

5.

mínim de 10.000€ i un màxim de 400.000€. Però si es tracta de l’incompliment de l’obligació de
subministrament d’informació dels articles 93 i 94 de la LGT, la multa proporcional s’eleva fins el 3 per
cent de la xifra de negocis, amb un mínim de 15.000€ i un màxim de 600.000€. Aquesta multa
proporcional es graduarà d’acord amb el que estableix l’article 203 de la Llei esmentada. En tot cas, si es
dóna compliment total al requeriment abans de l’acabament del procediment, la sanció serà de 6.000€.
Quan la resistència obstrucció, excusa o negativa es refereixi al trencament de les mesures cautelars, la sanció
consistirà en multa pecuniària proporcional fins el 2% de la xifra de negocis, amb un mínim de 3.000€.

ARTICLE 53. Procediment sancionador amb matèria tributària: Regulació i competència.
1. El procediment sancionador tributari es regula per la LGT i els seus Reglaments de desenvolupament i, en el
seu defecte, per les normes reguladores del procediment sancionador en màteria administrativa.
2. La imposició de sancions correspondrà a l’òrgan competent de l’Ajuntament o òrgan en qui delegui, en base
de la normativa específica d’aplicació, a tenor de la Disposició Addicional Primera del RD 2063/2004
aprovatori del Reglament General del Règim Sancionador Tributari.
ARTICLE 54. Procediment Sancionador.
1. El procediment sancionador es tramitarà de forma separada al procediment d’aplicació dels tributs llevat dels
supòsits d’actes amb acord i d’aquells en què l’obligat tributari hagués renunciat a la tramitació separada,
casos en els quals les qüestions relatives a la infracció s’analitzaran en el procediment d’aplicació del tribut,
sense perjudici que no obstant la tramitació única, cada procediment finalitzi amb acte resolutori diferent.
La renúncia es farà mitjançant manifestació expressa que haurà de formular-se en el procediment
d’aplicació dels tributs abans de la notificació de la proposta de resolució o, en el procediment d’inspecció, a
la finalització del tràmit d’audiència previ a la subscripció de l’acta, llevat del supòsit en què l’òrgan
encarregat de la tramitació del procediment d’aplicació dels tributs requereix a l’obligat tributari per que
manifesti, en el termini de deu dies, la seva renúncia a la tramitació separada del procediment sancionador
que, en el seu cas, pugui iniciar-se. Així mateix, si el procediment d’aplicació dels tributs s’inicia amb la
notificació de la proposta de resolució, es podrà renunciar a la tramitació separada en el termini concedit per
al·legacions.
2. En cas de tramitació separada, el procediment s’iniciarà d’ofici mitjançant acord de l’òrgan competent per
resoldre segons el que disposa l’article anterior, que serà notificat a l’interessat.
Una vegada acabades les actuacions que procedeixin, es formularà proposta de resolució expressant els
fets i la seva qualificació, la classe d’infracció i la sanció corresponent amb indicació dels criteris de
graduació aplicats. Aquesta proposta serà notificada a l’interessat, posant-li de manifest l’expedient perquè,
dins del termini de 15 dies, pugui al·legar el que consideri adient i presentar els documents i proves que
estimi oportunes.
Quan a l’inici del procediment l’òrgan competent tingui tots els elements que permetin formular la
proposta d’imposició de la sanció, s’incorporarà aquesta a l’acord d’iniciació, i li serà notificat a l’interessat
posant-li de manifest l’expedient als mateixos efectes assenyalats en el paràgraf anterior i amb l’advertència
que, en cas de no formular al·legacions ni aportar nous documents i proves, podrà dictar-se resolució d’acord
amb la proposta.
3. Quan els procediment sancionadors derivin de procediments de comprovació o investigació que realitzi la
Inspecció de Tributs, s’iniciaran pel funcionari actuari amb autorització superior. La tramitació i instrucció de
la proposta de resolució podrà encomanar-se a aquest funcionari o a un altre adscrit a la Inspecció.
Quan en un procediment sancionador, iniciat com a conseqüència d’un procediment d’inspecció,
l’interessat presti conformitat a la proposta de resolució, s’entendrà dictada i notificada la resolució per
l’òrgan competent per imposar la sanció, d’acord amb l’esmentada proposta, per el transcurs del termini d’un
mes a comptar des de la data en què la conformitat es va manifestar, sense necessitat de nova notificació
expressa a l’efecte, llevat que en l’esmentat termini l’òrgan competent per a imposar la sanció notifiqui a
l’interessat acord amb alguns dels continguts als quals es refereixen els paràgrafs de l’apartat 3 de l’article
156 de la LGT.
4. El procediment sancionador en matèria tributària ha de concloure en el termini màxim de sis mesos a comptar
de la notificació de la comunicació d’inici del procediment.
El venciment d’aquest termini, sense que s’hagi notificat la resolució, produeix la caducitat del
procediment, que pot declarar-se d’ofici o a instància de l’interessat i impedeix la iniciació de un nou
procediment sancionador.
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ARTICLE 55. Suspensió de l’execució de les sancions
1. L’execució de les sancions tributàries se suspendrà automàticament, sense necessitat d’aportar cap tipus de
garantia, mitjançant la presentació de recurs en el termini establert, sense que es puguin executar fins que
siguin fermes en via administrativa. Aquesta suspensió serà aplicada automàticament per l’Administració
sense necessitat que el contribuent ho sol·liciti.
No seran exigibles interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament del termini de
pagament en període voluntari, obert per la notificació de la resolució que exhaureixi la via administrativa.
2. Un cop exhaurida la via administrativa, els òrgans de recaptació no començaran les actuacions de
procediment de constrenyiment mentre no acabi el termini per interposar el recurs contenciós administratiu.
Si durant aquest termini l’interessat comunica a l’òrgan esmentat la interposició del recurs, amb petició de
suspensió, es mantindrà la paralització del procediment fins que l’òrgan judicial adopti la decisió que
correspongui en relació amb la suspensió sol·licitada.
CAPÍTOL XIII
Revisió dels actes en via administrativa
ARTICLE 56
L’òrgan que hagi dictat l’acte ha de rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat,
els errors materials, de fet o aritmètics, sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció.
ARTICLE 57
Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals, i dels ingressos de dret públic d’aquest
Ajuntament, i contra les actuacions inspectores inherents i actes d’imposició de sancions tributàries, podrà
formular-se reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal Economicoadministratiu Municipal de Palma
de Mallorca, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació expressa o l’exposició pública
dels corresponents padrons o matrícules de contribuents, o amb caràcter potestatiu el recurs de reposició, davant el
mateix òrgan que hagi dictat l’acte, específicament previst per la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En els casos d’Acta de Conformitat a la regularització dels tributs i de Diligència de Conformitat a la
proposta de resolució de la sanció, en què intervé la Inspecció Tributària, els terminis per interposar els recursos
esmentats anteriorment serà d’un mes comptat des de l’endemà de la data en què es consideri que les liquidacions
s’han produït, entenent-se produïdes pel transcurs d’un mes des de la firma de l’Acta o de la Diligència de
Conformitat.
ARTICLE 58
Per interposar la reclamació economicoadministrativa o el recurs de reposició esmentats a l'article
anterior, no es requerirà el previ pagament de la quantitat exigida, però la interposició de la reclamació o del
recurs no detindrà l'acció administrativa per a la cobrança, llevat que l'interessat compleixi els requisits a què es
refereix el RD 520/2005, de 13 de maig, o l'article 14.2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respectivament.
ARTICLE 59
Contra els acords d'imposició i ordenació de tributs locals no es podrà interposar altre recurs que el
contenciós administratiu, a partir de la publicació d'aquells al BOIB, en la forma i terminis que estableixin les
normes reguladores d'aquesta Jurisdicció.
CAPÍTOL XIV
Normes de gestió
ARTICLE 60
1. L’Ajuntament durà a terme la gestió dels tributs locals, conformement al que preveu el RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 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 cuantificar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.
ARTICLE 61
Els procediments tributaris s’iniciaran d’ofici o a instància de l’obligat tributari, mitjançant
autoliquidació, declaració, comunicació o sol·licitud o qualsevol altre mitjà previst en la normativa tributària.
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ARTICLE 62
1. Té la consideració de declaració tributària qualsevol document per mitjà del qual es manifesti o es reconegui
davant l’Administració municipal la realització de qualsevol fet rellevant per a l’aplicació dels tributs.
2. La presentació d’una declaració no implica l’acceptació de la procedència de l’obligació tributària.
3. L’Administració municipal pot reclamar declaracions, i l’ampliació d’aquestes, així com la correcció dels
defectes advertits, quan sigui necessari per a la liquidació i la comprovació del tribut, com també la
informació suplementària que hi escaigui.
4. Serà obligatòria la presentació de la declaració en els terminis assenyalats a cada ordenança i en el seu
defecte dins els trenta dies hàbils següents al del fet imposable.
ARTICLE 63
Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les entitats de l’article 6.1 d’aquesta
ordenança, estaran obligades a proporcionar a l’administració tributària tota classe de dades, informes,
antecedents i justificants amb transcendència tributària relacionats amb el compliment de les seves pròpies
obligacions tributàries o deduïts de les seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres
persones, d’acord amb la regulació dels articles 93è i 94è de la Llei General Tributària.
ARTICLE 64
1. Els subjectes passius i altres obligats tributaris poden formular consultes degudament documentades a
l’Administració municipal pel que fa al règim, la classificació o la qualificació tributària que els correspongui
en cada cas, en la forma, l’abast i efectes prevists en els articles 88 i 89 de la Llei General Tributària.
2. Igualment, podran formular consultes, sempre que estiguin degudament documentades, els col·legis
professionals, les cambres oficials, les organitzacions patronals, els sindicats, les associacions de consumidors,
les associacions o fundacions que representin interessos de persones amb discapacitat, les associacions
empresarials i les organitzacions professionals, així com les federacions que agrupin els organismes o les
entitats esmentats, quan es refereixin a qüestions que afectin la generalitat dels seus membres o associats.
3. Els interessats no poden recórrer contra la resposta. Poden fer-ho contra l’acte administratiu dictat de
conformitat amb els criteris manifestats en la contestació.
ARTICLE 65
1. En els procediments d’aplicació dels tributs qui faci valer el seu dret ha de provar-ne els fets constitutius.
2. Els obligats tributaris compliran el seu deure de provar si designen de manera concreta els elements de prova en
poder de l’administració tributària municipal.
ARTICLE 66
Les liquidacions tributàries poden ser provisionals o definitives.
1. Tenen la consideració de definitives:
a) Les practicades en el procediment inspector amb la comprovació i investigació prèvies de la totalitat dels
elements de l’obligació tributària.
b) Les altres a les quals la normativa tributària atorgui aquest caràcter.
2. En els altres casos, les liquidacions tributàries tenen el caràcter de provisionals.
ARTICLE 67
L'Administració municipal no està obligada a ajustar les liquidacions a les dades consignades pels
obligats tributaris en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions, sol·licituds o qualsevol altre document.
L’increment de la base imposable sobre la resultant de les declaracions s’ha de notificar al subjecte passiu amb
expressió concreta dels fets i els elements addicionals que l’hagin motivat, excepte quan la modificació tingui
origen en actualitzacions o revisions de caràcter general autoritzades per les lleis.
ARTICLE 68
1. Podran ser objecte de padró o matrícula de contribuents els tributs en què, per la seva naturalesa, es produeixi
continuïtat del 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
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4.
5.

6.

del padró amb efectes a partir del període següent a aquell en què s'hagin presentat, llevat que a l'ordenança
fiscal del tribut de què es tracti s'estableixi una altra cosa.
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.
Els padrons i matrícules de contribuents se sotmetran cada exercici a l'aprovació de l’òrgan municipal
competent 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 BOIB.
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 reclamació economicoadministrativa
davant el Tribunal Economicoadministratiu Municipal de Palma de Mallorca, la qual es prèvia al recurs
contenciós administratiu o, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició.

ARTICLE 69
Les liquidacions tributàries han d’indicar:
a) La identificació de l’obligat tributari.
b) Els elements determinants de la quantia del deute tributari.
c) La motivació, quan la liquidació no s’ajusti a les dades consignades per l’obligat tributari o a l’aplicació
o interpretació de la normativa realitzada per ell mateix, amb expressió dels fets i elements essencials
que l’originen, així com dels fonaments de dret.
d) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació dels terminis i els òrgans davant els
quals han de ser interposats.
e) El lloc, el termini i la manera en què s’ha de satisfer el deute tributari.
f) El seu caràcter de provisionals o definitives.
CAPÍTOL XV
Recaptació
ARTICLE 70
1. La recaptació dels tributs es podrà fer:
a) en període voluntari, o
b) en període executiu.
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 depòsit 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 71
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 72
El 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 Municipal, 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 20 del mes següent
o, si aquest no fos hàbil, 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 5 del segon
mes posterior o, si aquest no fos hàbil, l'immediat 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.

17

Departament Tributari

e) Els deutes no tributaris, en els terminis que determinin 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, si
la normativa específica no disposa d´ altre termini.
3. L’Ajuntament podrà, a sol·licitud de l’obligat, ajornar o fraccionar els pagaments dels deutes tributaris d’acord
amb el que preveuen els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i els articles 44
i següents del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Seran ajornables o fraccionables tots els deutes tributaris recaptats per l’Ajuntament.
La falta de pagament, al seu venciment, d’una fracció, comporta la pèrdua del dret al fraccionament del
deute i, en conseqüència, l’inici del període executiu de totes les fraccions pendents de pagament.
La garantia que s’hagi de prestar per als ajornaments o els fraccionaments que es sol⋅licitin estarà
constituïda per un aval solidari d’entitats de dipòsit, sense perjudici d’aplicar el que disposa o assenyala el punt 3
a) de l’article 46 de l’esmentat Reglament General de Recaptació, en aquells casos que en el propi article
s’indiquen. No serà necessari presentar garanties quan l’import del deute no superi els 6.000,00 euros.
Per a deutes superiors a 600 euros, el temps màxim d’ajornament o fraccionament serà de sis mesos per a
deutes de liquidacions inferiors a 6.000,00 € i de dos anys per a les liquidacions superiors a aquesta quantitat. En
el cas de liquidacions que no superin els 600,00 euros, el temps màxim d’ajornament o fraccionament serà de dos
mesos. No seran ajornables ni fraccionables els deutes inferiors a 100 euros.
En cas de deutes en període voluntari, quan l’obligat tributari es trobi en situació d’atur sobrevinguda
s’entendrà que la seva situació econòmica financera pot impedir, de forma transitòria, efectuar el seu pagament en
els terminis establerts. En aquests casos, els deutes tributaris es podran ajornar o fraccionar fins a dos anys,
sempre que es mantengui la situació d’atur. En el moment en que cessi aquesta condició d’atur, el termini per
pagar serà de dos mesos a comptar des del citat moment. S’entendrà per situació d’atur sobrevinguda quan
l’obligat tributari hagi perdut la seva feina a partir dels tres mesos anteriors a la data de la finalització del període
voluntari de pagament, sigui demandant d’ocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, o en l’òrgan de
l’Administració que exerceixi les funcions d’aquest Servei, i no compti amb altres fonts d’ingressos diferents a les
ajudes públiques que superin 6.000 euros anuals. Els obligats tributaris hauran de sol·licitar l’ajornament o
fraccionament acreditant el compliment de les condicions, en la forma i requisits que determinarà l’Ajuntament a
través d’edicte.
Els ajornaments i fraccionaments meritaran sempre els interessos de demora que corresponguin, a
excepció dels casos referits els el paràgraf anterior, quan el pagament dels deutes tributaris de venciment periòdic
i notificació col·lectiva en període voluntari ajornats o fraccionats es produeixi en el mateix exercici de la seva
meritació.
Les competències sobre ajornament o fraccionament que el Reglament general de recaptació atribueix als
caps de les dependències de recaptació seran exercides pel tresorer d’aquest Ajuntament. La resta de
competències atribuïdes a altres òrgans les exercirà el regidor responsable de l’Àrea d’Hisenda.
Per al que no preveu aquest article, hom s'ajustarà al Reglament general de recaptació.
ARTICLE 73
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.
3. 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, i mitjançant les formes de pagament reflectides als avisos de pagament enviats al domicili
dels obligats tributaris.
ARTICLE 74
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
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social o denominació del deutor, domicili d'aquest, concepte tributari i període a què es refereix, quantitat i data
de cobrament.
ARTICLE 75
1. El venciment del termini establert per al pagament sense que es faci determinarà l´ acreditació d´ interessos de
demora.
2. La presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions fora del seu termini, sense requeriment previ,
determinarà els següents recàrrecs:
a) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s’efectua dins els tres mesos següents a
la finalització del termini per fer l´ingrès, el recàrrec serà del 5%, calculat sobre l´ import a ingressar
resultant de l´ autoliquidació o sobre l´import de la liquidació derivada de la declaració extemporània,
excloses les sancions i interessos de demora.
b) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s’efectua dins els sis mesos següents a
la finalització del termini per fer l´ ingrés, el recàrrec serà del 10%, calculat sobre l´ import a ingressar
resultant de l´autoliquidació o el de la liquidació derivada de la declaració extemporània, excloses les
sancions i interessos de demora.
c) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s’efectua dins dels dotze mesos
següents a la finalització del termini per fer l´ingrés, el recàrrec serà del 15%, calculat sobre l´ import a
ingressar resultant de l´autoliquidació o el de la liquidació derivada de la declaració extemporània,
excloses les sancions i interessos de demora.
d) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s’efectua passats els dotze mesos a la
finalització del termini per fer l´ ingrés, el recàrrec serà del 20 %, i exclourà les sancions, però no els
interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent a la finalització dels dotze mesos fins
a la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació.
ARTICLE 76
1. El període executiu comença:
a) Per als deutes liquidats per l´ Ajuntament, prèviament notificades, no ingressades al seu venciment, l´
endemà del venciment del termini de pagament en període voluntari.
b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades sense
practicar el corresponent ingrés, quan acabi el termini fixat a l´ article 62 d´ aquesta ordenança o, si
aquest termini hagués exhaurit, en el moment de presentar les declaracions-liquidacions o
autoliquidacions.
2. Una vegada començat el període executiu, l´ Ajuntament durà a terme la recaptació dels deutes liquidats o
autoliquidats a què es refereix l´ apartat anterior pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l´
obligat al pagament.
3. Iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, els deutes s´haurà de pagar en el
següent termini:
a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 20 de l´ esmentat mes o, si aquest no fos hàbil, fins l´ immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i l´ últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia cinc del mes següent o, si aquest no fos hàbil, fins l´immediat hàbil
següent.
4. L´ inici del període executiu determina la meritació de tres tipus de recàrrecs:
a) El recàrrec executiu serà del 5% i s’aplicarà quan sigui satisfet la totalitat del deute no ingressat en
període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.
b) El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10% i s’aplicarà quan sigui satisfet la totalitat del deute no
ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini atorgat per al
pagament del deute contret.
c) El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20% de l’import del deute no ingressat
5. El recàrrec de constrenyiment ordinari es compatible amb els interessos de demora meritats des de l’inici del
període executiu. Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no
s’exigiran els interessos de demora.
ARTICLE 77
1. El procediment de constrenyiment es començarà mitjançant provisió de constrenyiment que identificarà el
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deute pendent, liquidarà els recàrrecs del període executiu i requerirà perquè l’obligat tributari efectuï el
pagament. Si aquest no fa el pagament en el termini fixat, es procedirà a l´ embargament dels seus béns, i així
serà assabentat en la providència referida.
L´ òrgan competent per a dictar la provisió de constrenyiment és el Tresorer de l´ Ajuntament de Palma. En el
cas que mitjançant conveni sigui delegada la recaptació executiva a altres administracions públiques, la
provisió de constrenyiment serà dictada pels òrgans competents de les dites administracions públiques.
La provisió de constrenyiment serà títol suficient per iniciar el procediment de constrenyiment i tindrà la
mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir contra els béns i drets dels obligats tributaris.
Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els següents motius d´ oposició:
a) extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol·licitud d´ ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió
del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor
o del deute constret.
La impugnació que es faci de la provisió de constrenyiment s'haurà d'ajustar als terminis i normes continguts
en la Llei General Tributària, sense que la interposició de qualsevol recurs o reclamació produeixi la
suspensió del procediment de constrenyiment, llevat dels supòsits i condicions previstes a l´ article 165 de la
Llei General Tributària.
CAPÍTOL XVI
Inspecció Tributària

ARTICLE 78. Funcions i facultats.
1. Correspon a la Inspecció:
a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels ignorats per
l’Administració.
b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels obligats tributaris
c) La realització d’actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs, d’acord
amb l’establert als articles 93 i 94 de la LGT.
d) La comprovació del valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres elements,
quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions tributàries, essent d’aplicació el que es
disposa als art. 134 i 135 de la LGT.
e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de beneficis o incentius fiscals i
devolucions tributàries, així com per a l’aplicació de règims tributaris especials.
f) La informació als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus drets i
obligacions tributaris i la forma en què han de complir aquestes normes.
g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació
h) La realització d’actuacions de comprovació limitada, conforme a l’establert als articles 136 a 140 de la
LGT.
i) L’assessorament i informe a òrgans de l’Administració Pública.
j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent, que es regiran pel
que es disposa en la seva normativa específica i, en defecte de regulació expressa, per les normes
d’aquest capítol amb exclusió de l’article 149 de la LGT.
k) La resta que s’estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les autoritats competents.
2. Les actuacions inspectores es realitzaran mitjançant l’examen de documents, llibres, comptabilitat principal i
auxiliar, fitxers, factures, justificants, correspondència amb transcendència tributària, bases de dades
informatitzades, programes, registres i arxius informàtics relatius a activitats econòmiques, així com
mitjançant la inspecció de béns, elements, explotacions i qualsevol altre antecedent o informació que s’hagi
de facilitar a l’Administració o que sigui necessari per a l’exigència de les obligacions tributàries.
Quan les actuacions inspectores ho requereixin, els funcionaris que desenvolupin funcions d’inspecció dels
tributs podran entrar, en les condicions que reglamentàriament es determinin, a les finques, locals de negoci i
altres establiments o llocs en què hi hagi activitats o explotacions sotmeses a gravamen. Quan la persona sota
la custòdia de la qual es trobin els esmentats llocs, s’oposi a l’entrada dels funcionaris de la Inspecció, es
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precisarà autorització escrita de l’Autoritat Administrativa competent. Quan es tracti del domicili
constitucionalment protegit de l’obligat tributari, caldrà el seu consentiment o autorització judicial.
Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció s’ajustaran a la LGT i als seus Reglament de
Desenvolupament i a totes les altres disposicions que hi siguin d’aplicació.
Els obligats tributaris hauran d’atendre a la Inspecció i li facilitaran la deguda col·laboració en el
desenvolupament de les seves funcions.
L’obligat tributari que hagués estat requerit per la Inspecció s’haurà de personar, per ell mateix o per mitjà
de representant, en el lloc, dia i hora senyalades per a la pràctica de les actuacions, i haurà d’aportar o tenir a
disposició de la Inspecció la documentació i la resta d’elements sol·licitats.
Excepcionalment, i de forma motivada, la Inspecció podrà requerir la compareixença personal de l’obligat
tributari quan la naturalesa de les actuacions a realitzar així ho exigeixi.

ARTICLE 79. Procediment d’Inspecció.
1. El procediment tindrà per objecte comprovar i investigar el compliment de les obligacions tributàries i
procedir, en el seu cas, a la regularització de la situació tributària mitjançant la pràctica de les liquidacions
que corresponguin.
2. El procediment s’iniciarà d’ofici i serà comunicat a l’obligat tributari informant-lo sobre la naturalesa i abast
de les actuacions. Tot obligat tributari, quan sigui objecte d’inspecció de caràcter parcial, podrà sol·licitar que
aquesta tingui caràcter general respecte del tribut i períodes afectats.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció hauran de concloure en el termini de 12 mesos comptats des de la
data de notificació del seu inici, ampliables en un altre període que no passi de 12 mesos, en les
circumstàncies i requisits establerts a la normativa reguladora. L’incompliment d’aquests terminis no
produirà la caducitat del procediment però tindrà els efectes següents:
a) No es considerarà interrompuda la prescripció per les actuacions desenvolupades durant aquests 12
mesos.
b) Els ingressos realitzats, des de l’inici del procediment fins a la primera actuació practicada amb
posterioritat a l’incompliment del termini, i imputats per l’obligat tributari, al tribut i període objecte de
les actuacions inspectores tindran el caràcter d’espontanis.
c) No son exigibles interessos de demora des que es produeixi l’incompliment fins a la finalització del
procediment.
4. Les actuacions podran desenvolupar-se indistintament, segons determini la Inspecció:
a) En el lloc on l’obligat tributari tengui el seu domicili fiscal, o en el que el seu representant tingui el seu
domicili, despatx o oficina.
b) En el lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.
c) En el lloc on hi hagi qualque prova, almenys parcial, del fet imposable o del pressupost de fet de
l’obligació tributària.
d) A les oficines de l’Administració Tributària, quan els elements sobre els quals s’hagin de realitzar les
actuacions, hi puguin ser examinats.
La personació de l’Inspector, podrà efectuar-se, sense prèvia comunicació, a les empreses, oficines,
dependències, instal·lacions o magatzems de l’obligat tributari, entenent-se les actuacions amb ell, amb
l’encarregat o responsable dels locals. Quan l’obligat tributari fos una persona amb discapacitat o amb mobilitat
reduïda, la inspecció es desenvoluparà en el lloc que sigui més apropiat, d’entre els descrits anteriorment als
apartats a) a d). Les actuacions que es desenvolupin en oficines públiques es realitzaran dins de l’horari oficial
d’obertura al públic, i, en tot cas, dins de la jornada de treball vigent. Si es practiquen en el local de l’interessat es
respectarà la jornada laboral d’oficina o de l’activitat que s’hi realitzi, en la possibilitat que es pugi actuar de mutu
acord en altres hores o dies. En circumstàncies determinades previstes per la normativa reguladora, es podrà
actuar fora dels dies i hores assenyalats abans.
S’entendran finalitzades les actuacions del procediment d’Inspecció en la data en la qual es notifiqui o
s’entengui notificat l’acte administratiu corresponent.
ARTICLE 80. Actes d’Inspecció
1. Les Actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de recollir el resultat de les
actuacions inspectores, proposant la regularització de la situació tributària o declarant-la correcta.
2. Les Actes tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que motivin la seva formalització
llevat que s’acrediti el contrari. Els fets acceptats per l’obligat tributari es presumeixen certs i només podran
rectificar-se mitjançant prova d’haver existit error de fet.
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A efectes de la seva tramitació les actes es classifiquen en Actes amb Acord, Actes de Conformitat i Actes de
Disconformitat.
Es podrà estendre Acta amb Acord en els següents supòsits:
a) Quan per l’elaboració de la proposta de regularització hagi de concretar-se l’aplicació de conceptes
jurídics indeterminats.
b) Quan resulti necessària l’apreciació dels fets determinants per la correcta aplicació de la norma al cas
concret.
c) Quan sigui necessari realitzar estimacions, valoracions o mesuraments de dades, elements o
característiques rellevants que no es puguin quantificar de forma certa.
En aquests supòsits, l’Administració tributària municipal, mitjançant un acord amb el subjecte tributari,
previ a la liquidació del deute tributari, podrà concretar aquella aplicació, l’apreciació d’aquells fets o
l’estimació, valoració o mesurament, però serà necessària l’autorització de l’òrgan competent per
liquidar i garantir el cobrament de les quantitats que puguin derivar-se de l’acta, mitjançant la constitució
d’un depòsit, aval solidari d’entitat de crèdit o certificat d’assegurances de caució, de quantia suficient.
Amb caràcter previ a la signatura de l’acta es concedirà audiència a l’interessat perquè al·legui el que
convengui al seu dret.
Quan es manifesti conformitat amb la proposta de regularització que formula la Inspecció, es farà constar
expressament aquesta circumstància en l’acta.
Quan l’obligat tributari o el seu representant manifesti la seva disconformitat o es negui a subscriure l’acta,
s’estendrà acta amb constància d’aquestes circumstàncies i s’acompanyarà informe de l’inspector exposant
els fonaments de dret en què es recolza la proposta de regularització. L’obligat tributari podrà formular
al·legacions, dins del termini de 15 dies, davant l’òrgan competent per liquidar, el qual resoldrà sobre la
liquidació que procedeixi.
A més a més de les actes, les actuacions de la Inspecció dels Tributs es documentaran en comunicacions,
diligències i informes.

ARTICLE 81. Mètode d’estimació indirecta
1. En cas que el règim d’estimació indirecta de bases tributàries resulti aplicable, la Inspecció haurà d’annexar a
les actes incoades per regularitzar la situació tributària dels subjectes passius un informe raonat sobre:
a) Les causes determinants de l’aplicació del règim d’estimació indirecta.
b) La situació de la comptabilitat dels registres obligatoris dels subjectes.
c) La justificació dels mitjans elegits per determinar-ne les bases.
d) Els càlculs i les avaluacions efectuades d’acord amb els mitjans elegits.
2. L’aplicació del règim d’estimació indirecta no requereix cap acte administratiu previ que el declari, però en
els recursos i les reclamacions que s’interposin contra els actes i liquidacions resultants podrà plantejar-se la
improcedència de l’aplicació del règim d’estimació indirecta.
3. Les dades, documents o proves relacionades amb les circumstàncies que van motivar l’aplicació del mètode
d’estimació indirecta únicament podran ser tinguts en compte en la regularització o en la resolució dels
recursos o reclamacions que s’interposin contra aquesta regularització en els següents supòsits:
a) Quan s’aportin amb anterioritat a la proposta de regularització. En aquest cas, el període transcorregut
des de l’apreciació de les esmentades circumstàncies fins a l’aportació de les dades, documents o proves
no s’inclourà en el còmput del termini de resolució del procediment inspector.
b) Quan l’obligat tributari demostri que les dades, documents o proves presentats amb posterioritat a la
proposta de regularització van ser d’impossible aportació al procediment. En aquest cas, s’ordenarà la
retroacció de les actuacions al moment en què es van apreciar les esmentades circumstàncies.
ARTICLE 82. Conflicte en l’aplicació de la norma tributària
1. S’entendrà que existeix conflicte en l’aplicació de la norma tributària quan s’eviti totalment o parcialment la
realització del fet imposable o es redueixi la base o el deute tributari mitjançant actes o negocis, els quals
siguin notòriament artificiosos o impropis per a la consecució del resultat obtingut o dels quals no resultin
altres efectes jurídics o econòmics distints de l’estalvi fiscal i dels efectes que s’haguessin obtingut amb els
actes o negocis usuals o propis.
2. Quan la Inspecció estimi que poden concórrer les circumstàncies assenyalades per la declaració del conflicte,
ho comunicarà a l’interessat per tal que en el termini de 15 dies presenti al·legacions i aporti les proves que
consideri adients. Rebudes les al·legacions i practicades les proves, es remetrà tot l’expedient a una Comissió
consultiva l’informe favorable de la qual serà necessari per a la declaració del conflicte. Aquesta Comissió es
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constituirà per dos membres de l’Òrgan competent per contestar les consultes tributàries escrites, actuant un
d’ells com a president, i per dos representants de l’Administració Tributària Municipal.
CAPÍTOL XVII
Legislació supletòria
ARTICLE 83
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; RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el test refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; Llei general tributària; RD Legislatiu 1065/2007, de 27 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenrrotllament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs; Reglament general de
recaptació de 29 de juliol de 2005, Reglament general del Règim Sancionador Tributari; 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.
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 30 de maig de 2013,
entrarà en vigor a partir de dia 13 de setembre de 2013 i continuarà la seva vigència fins que no sigui derogada.
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Aquesta ordenança sustitueix, a partir del 1-1-2014, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 1912-2013. Publicada al BOIB nº 123 de 11-09-2014

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 béns immobles rústics i
urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a. d’una concessió administrativa sobre els béns immobles propis 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 d’entre els definits a l’apartat anterior per a l’ordre que s’hi
estableix, determina la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que s’hi preveuen.
ARTICLE 3
1. Als efectes d’aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns
immobles de característiques especials els definits com a tals a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
2. En el cas que un mateix immoble es trobi localitzat en distints termes municipals, s’entén, 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 estan subjectes a aquest impost:
a. Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic maritimoterrestre i hidràulic,
sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b. Els següents béns immobles propietat del municipi:
· els de domini públic afectes a ús públic
· els de domini públic afectes a un servei públic 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 contribuents, 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 tinguin la titularitat del dret
que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques
especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.
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El que disposa l’apartat anterior, és d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de
repercutir la càrrega tributària suportada conformement a les normes del dret comú. L’Ajuntament repercutirà la
totalitat de la quota líquida de l’impost en els que, no reunint la condició de subjectes passius d’aquell, facin ús
mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.
Així mateix, el substitut del contribuent pot repercutir sobre els altres 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, queden 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
aquests efectes, els notaris han de sol·licitar informació i advertir als compareixents sobre els 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 refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, si figuren
inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s’exigeix per parts iguals
en tot cas.
Són 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. Estan 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 de mancomú.
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 quals 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 què 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 dels 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’estan 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, si ho sol·liciten, estaran exempts:
a. Els béns immobles que es destinin a l’ensenyança per a centres docents acollits, totalment o parcialment,
al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyança concertada. Aquesta
exempció ha de ser compensada per l’administració competent.
b. Els declarats, expressament o individualitzada, monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant
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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 addicionals primera, segona i
cinquena d’aquesta Llei.
Aquesta exempció no afecta 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:
c. En zones arqueològiques, els inclosos com 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.
d. 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, pel qual s’aprova el Reglament
de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el règim del sol i d’ordenació urbana,
com objecte de protecció integral en els termes prevists a l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
e. La superfície dels monts en què es realitzin 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 se’n realitzi la sol·licitud.
CAPÍTOL VI
Base imposable i liquidable
ARTICLE 8
La base imposable d’aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es
determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conformement al que es disposa a les normes reguladores
del Cadastre Immobiliari.
ARTICLE 9
La base liquidable d’aquest impost és el resultat de practicar a la base imposable la reducció a què es
refereixen els articles següents.
La base liquidable s’ha de notificar conjuntament amb la base imposable en el procediment de valoració
col·lectiva. La dita notificació ha d’incloure la motivació de la reducció aplicada mitjançant l’aplicació del valor
base que correspon a l’immoble així com els imports de la 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 és competència de la
Direcció General del Cadastre i s’hi pot recórrer davant el Tribunal Econòmic Administratiu de l’Estat.
ARTICLE 10
1. La reducció en la base imposable és 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:
1. L’aplicació de la primera ponència cadastral de valors aprovada amb posterioritat al
primer de gener de 1997.
2. 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 a 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:
1. Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general
2. Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial
3. Procediment simplificat de valoració col·lectiva
4. Procediment d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds,
correcció de discrepàncies i inspecció cadastral
2. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia 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
a la Llei de pressuposts generals de l’Estat.
En cap cas no és aplicable aquesta reducció a béns immobles classificats com 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 que disposa 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, 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. La dita diferència
es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat quan concorrin els supòsits de l’article anterior, apartats
1.b.2 i 1.b.3.
5. El coeficient a que es refereix el segon paràgraf de la Disposició transitòria divuitena del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons la
redacció donada per l’article 11è de la Llei 26/2003, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció
del frau fiscal, queda fixat en 1.
ARTICLE 12
El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediatament anterior a l’entrada en vigor del nou
valor cadastral, excepte quan concorrin les següents circumstàncies:
a. Per als immobles en què s’hagin produït alteracions susceptibles d’inscripció cadastral prèviament a
la modificació del planejament o a l’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 d’aquelles, el valor base serà l’import de
la base liquidable que d’acord amb les dites alteracions corresponguin a l’exercici immediatament
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 als immobles als quals es refereix l’article 10 en el seu apartat 1.b.4, 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 mitjà de tots els
immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en el darrer padró entre la mitjana 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 ha de fer públics el valor cadastral mitjà de tots els immobles
de la classe de què es tracti inclosos en el darrer padró del municipi i el valor cadastral mitjà 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 s’ha de publicar per edictes en el BOIB, indicant el lloc i termini, que no pot ser
inferior a 15 dies.
Així mateix, aquest valor base s’utilitzarà per a aquells immobles que hagin de ser novament valorats
com a béns de classe diferent de la que tenien.
ARTICLE 13
1. En els casos recollits a l’article 10, apartat 1.b.1, 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 s’estigués aplicant.
2. En els casos recollits a l’article 10, apartat 1.b.2, 1.b.3 i 1.b.4, 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
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ARTICLE 14
1. La quota íntegra d’aquest impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes legalment.
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits previstos a la Llei reguladora, són els següents:
- Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,651 %
- Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,735 %
- Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %
No obstant, s’estableix el tipus de gravamen diferenciat del 0,686 %, quan es tracti de béns immobles urbans que,
exclosos els d’ús residencial, tinguin assignat els usos, establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les
construccions, relacionats a l’annex 2. Aquest tipus diferenciat solament s’aplicarà, com a màxim, al 10% dels
béns immobles urbans que, per cada ús, tingui major valor cadastral, segons valors que s’indiquen a l’annex de
l’ordenança. En l’annex s’indica el llindar de valor per cada ús, a partir del qual serà d’aplicació el tipus
diferenciat. Quan els immobles tinguin atribuïts més d’un ús, es considerarà el corresponent al de l’edificació o
dependència principal.
Bonificacions
ARTICLE 15
1. Tindran una bonificació del 90 % en la quota íntegra de l’impost sempre que així ho sol·licitin els 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 què
s’iniciïn les obres fins al posterior a l’acabament d’aquestes, 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. Tenen 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, els habitatges de protecció oficial i els que resultin
equiparables a aquests conformement amb la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual pot efectuar-se en qualsevol moment
anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració d’aquesta i tindrà efectes, si s’escau, des del
període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
3. Tenen 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 a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre
règim fiscal de les cooperatives.
4. Poden gaudir d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes impositius
següents als dits en el punt 2 d’aquest article, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables
a aquests conformement a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació
es concedirà a petició de l’interessat, la qual pot efectuar-se en qualsevol moment anterior a la terminació
dels tres períodes impositius de duració d’aquella i tindrà efectes, si s’escau, des del període impositiu
següent a aquell en què se sol·liciti.
5. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa podran gaudir d’una bonificació
en la quota resultant d’aplicar, si escau, les bonificacions del apartats anteriors d’aquest article, en les
condicions que es regulen a continuació, corresponent a l’habitatge habitual de la família. S’entendrà com
habitatge habitual aquell immoble d’ús residencial on estiguin empadronats tots els membres que formin el
títol de família nombrosa.
Només es podrà concedir la bonificació per un immoble i per un títol de família nombrosa.
En el cas que existís més d’un titular de l’habitatge habitual, tots ells hauran d’estar inclosos en el mateix títol
de família nombrosa que justifiqui la bonificació. Estan exceptuats els supòsits de nul·litat, separació o
divorci on només es requerirà que estigui inclòs en el títol de família nombrosa el cònjuge que per declaració
judicial ferma tingui atribuït l’ús de l’habitatge familiar.
Podrà constituir habitatge habitual dos o més immobles quan s’acrediti que constitueix en una unitat física
per estar comunicats entre si i destinats única i exclusivament a habitatge de la família. En aquest casos se
sumarà els valors del dos immobles per determinar la bonificació aplicable.
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, el qual l’ha d’efectuar entre l’1 de gener i el 30 de
juny de l’any per al qual se sol·licita la bonificació, i haurà d’anar acompanyada de còpia compulsada del títol
de família nombrosa i identificació de l’immoble mitjançant referència cadastral.
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6.

7.

Un pic concedida la bonificació se prorrogarà sense que resulti necessari nova sol·licitud, sempre que es
mantinguin les condicions per les quals es va concedir.
La variació del domicili que constitueixi l’habitatge habitual familiar exigirà la presentació de nova sol·licitud
de bonificació i l’acreditació dels requisits per a la seva concessió.
El percentatge de la bonificació anirà en funció del valor cadastral de l’immoble segons la següent taula:
VALOR CADASTRAL
BONIFICACIÓ
Fins a 100.000,00 euros
90%
De 100.000,01 a 125.000,00 euros
75%
De 125.000,01 a 150.000,00 euros
50%
De 150.000,01 a 200.000,00 euros
25%
Els immobles amb valor cadastral superior a 200.000 euros no gaudiran de bonificació.
Poden gaudir de bonificació del 50 % de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels apartats
anteriors d’aquest article, els immobles on s’hagin instal·lat sistemes generals per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions
per a la producció de calor i que aquestes incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació
per l’administració competent, i és d’aplicació els tres exercicis següents al de la seva instal·lació. Tindrà
efectes, si s’escau, des del període següent a aquell en què se sol·liciti. Per a l’exercici de 2006, els interessats
poden sol·licitar la bonificació fins el 31 de març de 2006.
S’estableix el sistema espacial de pagament, que s’aplicarà d’acord amb les següents condicions:
a. El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents i d’altres obligats que en sol·licitin
l’aplicació al conjunt de tots els seus rebuts del padró corresponents a béns de naturalesa urbana i rústica.
b. Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder- se acollir al sistema especial de pagament
són:
b.1. Fer la sol·licitud de manera presencial a la Secció d’IBI de l’Ajuntament, abans del 25 de gener de
l’any per al qual se sol·licita el pagament. L’inici del termini per sol·licitar serà l’1 de desembre de
l’any anterior.
b.2. No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
b.3. Efectuar els següents pagaments en qualsevol de les següents tres modalitats:
1. En nou mensualitats (de febrer a octubre), la quantitat que figuri en el formulari de sol·licitud,
fixada pels serveis de l’Ajuntament, equivalent al resultat de dividir per deu l’import del
conjunt de rebuts de l’impost sobre béns immobles liquidats al sol·licitant en l’exercici
immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels
rebuts del Padró a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del
sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.
2. En tres pagaments trimestrals (febrer, maig, agost) la quantitat que figuri en el formulari de
sol·licitud, fixada pels serveis de l’Ajuntament, equivalent al resultat de dividir per quatre
l’import del conjunt de rebuts de l’impost sobre béns immobles liquidats al sol·licitant en
l’exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a
l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que
el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.
3. En un sol pagament únic (de febrer a juliol) la quantitat que figuri en el formulari de sol·licitud,
fixada pels serveis de l’Ajuntament; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a
l’import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, la quantitat ja pagada. A l’empara del que
disposa l’art. 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix la
bonificació, en els casos de pagament únic al mes de febrer s’aplicarà una bonificació del 5%;
l’import d’aquesta bonificació per cada contribuent és com a màxim, de 50 euros, i en aquest
cas, la bonificació es distribuirà proporcionalment a l’import dels rebuts.
b.4. Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
c. L’acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici següent
sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament
en període executiu. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es
procedirà d’ofici a la devolució.
d. Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament,
aquest restarà sense cap efecte, es perdrà el dret a la bonificació i s’haurà de pagar el deute total segons
les normes del sistema normal de pagament. Es podrà, no obstant, sol·licitar la devolució de les quantitats
ja pagades.
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e. El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni qualsevol
altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa específica.
CAPÍTOL 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 han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre Immobiliari
tenen 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 a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tenen transcendència a
efectes d’aquest impost, i que no estan regulades en el capítol X d’aquesta Ordenança, determinen l’obligació
dels subjectes passius de formalitzar les declaracions conduents a la seva inscripció en el Cadastre
Immobiliari, conformement al que estableixen les seves normes reguladores.
CAPÍTOL IX
Gestió de l’impost
ARTICLE 17
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost, són
competència exclusiva de l’Ajuntament i comprenen 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 els dits actes i actuacions per a l’assistència i informació al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. L’Ajuntament pot 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 ha de determinar la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels
procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, correcció de discrepàncies i inspecció cadastral prevists
a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No és 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 a 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 altres 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 s’ha de formar anualment, conté la informació relativa als béns immobles,
separadament per als de cada classe i ha de ser remès a l’Ajuntament abans de l’1 de març de cada any.
6. Les dades contingudes en el Padró cadastral i en els altres documents citats a l’apartat anterior han de figurar a
les llistes cobratòries, documents d’ingrés i justificants de pagament de l’impost sobre béns immobles.
7. En els supòsits en què 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, han de
ser immediatament comunicades a la Direcció General del Cadastre, en la forma que aquesta 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, si
s’escau, liquidació definitiva.
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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,
les exercirà directament l’Ajuntament o, a través dels convenis o altres fórmules de col·laboració que
s’estableixin amb qualsevol de les administracions públiques, en els termes prevists en la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb aplicació, de forma supletòria, del que disposa el 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’ha d’ajustar al que regula l’Ordenança fiscal general, a la Llei general tributària
i a les disposicions que la complementin i desenrotllin.
CAPÍTOL X
Procediment de comunicació municipal d’alteracions cadastrals
Fonament i naturalesa
ARTICLE 19
Fent ús de les facultats concedides a l’article 14 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, i al Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, que desenvolupa
el citat text, aquest Ajuntament s’acull al procediment de comunicació municipal al Cadastre Immobiliari de les
alteracions cadastrals que es produeixin en aquest terme municipal, referides als béns immobles urbans o rústics.
L’obligació de comunicar és exigible respecte dels fets, actes o negocis susceptibles de generar una alta,
una baixa o una variació cadastral realitzats o consumats a partir de l’1 de gener de 2008, amb independència que
la llicència o autorització municipal de què derivin s’hagi atorgat amb anterioritat.
Comunicacions
ARTICLE 20
Són les que formuli aquest Ajuntament a la Gerència Regional ja que, mitjançant les presents normes de
tramitació, s’obliga a posar en coneixement del Cadastre Immobiliari els fets, actes o negocis susceptibles de
generar una alta, una baixa o una variació cadastral derivats d’actuacions per les quals s’hagi atorgat la
corresponent llicència o autorització municipal, segons els termes i amb les condicions legal i reglamentàriament
determinats.
Fets, actes o negocis objecte de comunicació
ARTICLE 21
1. El procediment de comunicació té per objecte els següents fets, actes o negocis:
a. la realització de noves construccions
b. l’ampliació, rehabilitació o reforma de construccions existents, ja sigui total o parcial
c. la demolició o enderrocament de les construccions
d. la modificació d’ús o destinació d’edificis i instal·lacions
2. S’han de posar en coneixement de la Gerència del Cadastre el canvis en la titularitat cadastral dels
immobles afectats pels fets, actes o negocis objecte de les comunicacions de les quals es tingui constància fefaent.
La remissió d’aquesta informació no suposa l’exempció de l’obligació de declarar els canvis de titularitat.
Abast i contingut de l’obligació de comunicar
ARTICLE 22
1. L’obligació de comunicar afecta els fets, actes o negocis relacionats a l’article anterior per als quals,
segons correspongui a cada cas, s’atorgui de forma expressa:
a. llicència d’obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes
b. llicència d’obres d’ampliació d’edificacions i instal·lacions existents, de totes classes
c. llicència de modificació, rehabilitació o reforma que afecti l’estructura dels edificis i
instal·lacions de totes classes
d. llicència de demolició de les construccions
e. llicència de modificació de l’ús dels edificis i instal·lacions en general
f. qualsevol llicència o autorització equivalent a les anteriors d’acord amb la legislació aplicable
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2. Les comunicacions a què es refereix aquest article han de contenir la informació gràfica i alfanumèrica
necessària per a la seva tramitació, d’acord amb el que determina la Direcció General del Cadastre mitjançant
l’ordre EHA 3482/2006, de 15 de novembre.
Termini de comunicació
ARTICLE 23
Aquest Ajuntament trametrà a la Gerència Territorial del Cadastre les dades relatives als fets, actes o
negocis objecte de comunicació en el termini de tres mesos comptats des de la finalització del mes en què s’hagin
realitzat els citats fets, actes o negocis. La remissió la farà directament aquest Ajuntament o a través dels seus
organismes.

Informació als titulars cadastrals
ARTICLE 24
1. En el moment d’atorgar les llicències o autoritzacions, aquest Ajuntament ha d’advertir, expressament
i per escrit, de l’exempció de l’obligació de declarar al Cadastre Immobiliari els actes, fets o negocis que,
conformement a l’article 21 d’aquesta Ordenança, estiguin compresos en el procediment de comunicació.
2. En els supòsits en què s’hagi acordat la suspensió del procediment de comunicació, aquest Ajuntament
ha d’advertir, expressament i per escrit, de la subsistència de l’obligació de declarar els fets, actes o negocis per
als quals, després de l’efectivitat de la suspensió, se sol·licitin les corresponents llicències o autoritzacions. En cap
cas la suspensió del procediment no perjudicarà els qui hagin sol·licitat la llicència abans de la seva adopció.
ARTICLE 25
Aquest Ajuntament exigirà per a l’expedició de la certificació final d’obra l’escriptura pública de
declaració d’obra nova i/o de divisió horitzontal, si aquesta està atorgada, o, en cas contrari, en atorgar-se, així
com les corresponents fotografies, preferentment en format digital, de l’edifici, que permeti apreciar les seves
característiques constructives fonamentals.
Obligacions formals
ARTICLE 26
Aquest Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l’article 38 del citat Reial decret 417/2006,
conservarà a disposició dels òrgans gestors del Cadastre Immobiliari, durant els terminis determinats a la
normativa de protecció de dades de caràcter personal i sobre arxiu i documentació, els documents acreditatius de
les dades comunicades i d’aquells altres que s’hagin posat en coneixement seu, o testimoni d’aquests, ja sigui en
suport convencional o informàtic.

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 per acord plenari municipal de 31 de juliol de 2014, elevat a definitiu
perquè no es presentaren al·legacions, és d’aplicació des de l’1 de gener de 2014.
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ANNEX DE L’ORDENANÇA
Quadre dels valors cadastrals assignat als usos establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les
construccions, a partir dels quals s’aplicarà el tipus del 0’775%:

Ús
A: Magatzem i estacionament
C: Comercial
E: Cultural
G: Turisme i hostaleria
I: Industrial
K: Esportiu
M: Obres, jardineria sol sense ed.
O: Oficines
P: Edifici singular
R: Religiós
T: Espectacles
Y; Sanitat i beneficència

Valor
cadastral:
100.000,00
191.964,00
3.013.863,00
349.069,00
935.960,00
725.736,00
454.930,00
306.118,00
5.910.073,00
1.906.875,00
7.919.950,00
1.955.415,00
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Aquesta ordenança sustitueix, a partir del 1-1-2014, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2012. Publicada al BOIB
nº 174 de 19-12-2013.

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 exempcions 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.
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, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost.
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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 el certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma o de
l’IMSERSO 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-icinc 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, tinguin una matrícula de menys de vint-i-cinc anys
d’antiguitat a la data de meritació de l’impost, els interessats podran sol⋅licitar la bonificació acreditant el
compliment dels requisits, en el termini d’un mes o des de la data que el vehicle faci els 25 anys o abans
d’acabar el període de pagament voluntari del padró de cobrament.
2) Els vehicles elèctrics i els que utilitzin pel seu funcionament exclusivament 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.
3) Els vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas), que estiguin homologats de fàbrica,
podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota durant els tres primers períodes impositius des de la data
de la seva primera matriculació. Quan es tracti de vehicles de transport col·lectiu, amb més de 9 places inclosa
la del conductor, la bonificació serà del 75%. Els interessats ho hauran de sol·licitar dins els mateixos terminis
de l’apartat anterior.
CAPÍTOL IV
Subjectes passius
ARTICLE 6
1. 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, a nom de les quals consti el vehicle al permís de circulació.
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 cilindrada.
2. Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per una quantitat fixa.
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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’Annex II del RD 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament general
de vehicles.
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 11.20 del RD 2822/98, de 23
de desembre.
D. Els “derivats de turisme” i els "vehicles mixts adaptables", definits als números 30 i 31 de l'apartat B de
l'Annex II del citat RD 2822/98, 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 autoritzada és inferior o igual a 525 Kg.
b) Com camions si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 Kg de càrrega útil.
E. Les motocicletes elèctriques tributaran per la tarifa aplicable a les motocicletes de fins a 125 c.c.
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 declaració-liquidació, segons el
model determinat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements 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
liquidació 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 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 via de gestió i inspecció el pagament de tots
els deutes meritats, liquidats, presentats al cobrament 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 figuraran 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 31 d’octubre de
2013, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2014.
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IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA
CONCEPTE 113,00
Tarifes vigents
Conformement a l’article 95 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les tarifes són les següents:

Classe de vehicle i potència
Quota (Euros)
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals........................................................................................................................ 23,61
De 8 a 11'99 cavalls fiscals............................................................................................................................ 68,16
De 12 a 15'99 cavalls fiscals........................................................................................................................ 143,88
De 16 a 19,99 cavalls fiscals ....................................................................................................................... 179,22
De 20 o més cavalls fiscals.......................................................................................................................... 224,00
B) Autobusos
De menys de 21 places ................................................................................................................................ 155,83
De 21 a 50 places ........................................................................................................................................ 221,93
De més de 50 places .................................................................................................................................... 296,60
C) Camions
De menys de 1.000 kg de càrrega útil ........................................................................................................... 79,09
1.000 a 2.999 kg de càrrega útil ................................................................................................................. 155,83
e més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil.................................................................................................... 237,28
De més de 9.999 kg de càrrega útil ............................................................................................................. 296,60
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals...................................................................................................................... 33,05
De 16 a 25 cavalls fiscals .............................................................................................................................. 51,95
De més de 25 cavalls fiscals........................................................................................................................ 166,60
E) Remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil ................................................................................. 33,05
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil............................................................................................................... 51,95
De més de 2.999 kg de càrrega útil ............................................................................................................. 166,60
F) Altres vehicles
Ciclomotors
............................................................................................................................................ 8,84
Motocicletes fins a 125 cc ............................................................................................................................... 8,84
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc................................................................................................. 15,14
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc................................................................................................. 30,30
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc.............................................................................................. 60,58
Motocicletes de més de 1.000 cc................................................................................................................. 121,16
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Aquesta ordenança substitueix, a partir del 18-7-2013, l’aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº
100 de 18-07-2013

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'increment de valor que experimentin els terrenys de
naturalesa urbana, durant el període impositiu, i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió 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 estiguin 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.
b. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històric-artístic, o
s’hagin declarat individualment d’interès 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.
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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 títol de contribuent:
a. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió 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 transmissió de drets reals de gaudi
limitadors del domini a títol onerós, el transmitent del terreny o la persona que constitueixi o transmeti el
dret real de què es tracti. En aquest supòsit, quan el contribuent sigui una persona física no resident a
Espanya, tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona o entitat a favor de
la qual es transmeti o es constitueixi el dret real de què es tracti.
2. En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial
decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos,
amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge que preveu l'apartat 3 de l'annex d'aquesta norma,
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense
que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.
3. 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 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
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 reflecteixi
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.
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
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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.
(*)L'article 9 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, determina que en les transmissions realitzades
pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del
seu habitatge que preveu l'apartat 3 de l'annex de l'esmentada norma, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del
contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.
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 realitzar 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 concreta segons la regla 1ª i per a
determinar el nombre 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 30 %.
ARTICLE 10
Podran gaudir d’una bonificació del el 95 % les quotes que es meritin en les transmissions a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre
que l’immoble constitueixi el domicili del subjecte passiu durant els trenta mesos immediatament
anteriors a la data de meritació de l’impost i que el valor cadastral del citat immoble no superi els
100.000’00 euros.
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Podran gaudir d’una bonificació del el 50 % les quotes que es meritin en les transmissions a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels cònjuges, descendents i adoptats, quan l’immoble estigui afecte a una
activitat econòmica exercida pel causant, sempre que aquest mantinguin l’activitat almenys durant els 30
mesos immediatament posteriors a la data de meritació i que el valor cadastral del citat immoble no superi
els 50.000’00 euros.
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 transmissió.
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 administrativament 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 transmissió 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 conformement 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
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.
En les transmissions en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge, els transmitents estan obligats a
presentar davant aquest Ajuntament declaració del tribut, segons el model oficial que facilitarà
l'Administració municipal i que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per
comprovar la correcta aplicació de les normes reguladores de l'Impost.
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Amb la declaració-liquidació, o amb la declaració, 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.
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. La pròrroga s’entendrà concedida si no hi ha resolució expressa a la seva sol·licitud. En els cas
d'actes per causa de mort en que l’acceptació de l’herència sigui posterior als cinc mesos comptats des de
la data de defunció, el termini serà d’un any.
c. En el cas de les declaracions referides en l’article 14.2 d’aquesta ordenança, el termini de presentació
de la declaració pels transmitents serà de trenta dies hàbils.
ARTICLE 16
Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'article 14.1, el subjecte
passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti.
ARTICLE 17
Respecte de les dites declaracions-liquidacions, l'Administració municipal no podrà atribuir
valors, bases o quotes diferents de les que resultin de les normes reguladores de l'Impost.
ARTICLE 18
L’Administració notificarà als subjectes passius les liquidacions resultants de les declaracions a
que es refereix l’article 14.2 d’aquesta ordenança.
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, indicant-los 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 realització 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'aquesta
Ordenança, si aquests documents varen ser necessaris per comprovar aquella.
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.
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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 desenvoluparles.
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 30
de maig de 2013, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 18
de juliol de 2013.
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Aquesta ordenança substitueix , a partir del 1-1-2013, l’aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada en el BOIB
nº 195 de 29-12-2012

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.
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
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
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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
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 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 qualsevol 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:
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
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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
7a

Coeficient de situació
3,800
3,256
3,011
2,492
2,272
2,051
1,830

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 coincideix 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 irreductibles, 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
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.
Igualment, i en el cas de baixa per cessament a l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejables
per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi el dit cessament. Amb tal finalitat, els
subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres
naturals en els quals no s’hagi exercit 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
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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 provincial. 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 formalització d'altes i comunicacions, es consideraran acte administratiu 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 coneixement 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.
Les exempcions de caràcter rogatiu s’hauran de sol·licitar en presentar la declaració d’alta a la matrícula
de l’impost. L’òrgan de l’Administració tributària de l’Estat que rebi la declaració d’alta en la qual se
sol·liciti el reconeixement d’una exempció la remetrà a l’Ajuntament perquè aquest adopti l’acord que
correspongui i el notifiqui a l’interessat.
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
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.
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.
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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 25 d’octubre de 2011, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2012, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2009.
Publicada al BOIB nº 194 de 29-12-2011

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. Alineacions 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 al caràcter no obligatori de les instal·lacions i que 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·lació 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, les bonificacions
previstes en els punts anteriors.
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·lació 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, les bonificacions
previstes en els punts anteriors.
7. S’estableix una bonificació del 95% a les construccions, instal·lacions o obres derivades de la
inspecció tècnica d’edificis.
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.
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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
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. Finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, l’Ajuntament,
mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà, si s’escau, la base imposable a què es
refereix l'apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint 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 disposicions 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 27
d’octubre de 2011, i definitivament el 22 de desembre de 2011, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2012.
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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 administrativa 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 meritarse 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 conformement 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 Administració 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
s'escau, els recursos que corresponguin. Aquest substitut haurà de fer, però, el pagament en el termini
reglamentari.
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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'Administració
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 sexta del Texte Refòs de la LLei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, fins que no sigui derogada o modificada.
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Aquesta ordenança, substitueix a partir del 1-1-2013 la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 31-05-2012.
Publicada al BOIB nº 194 de 27-12-2012

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’Administració 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
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.
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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 25
d’octubre de 2012, i definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2013.
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ANNEX
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Concepte 310,00
Tarifes vigents a partir de l’1 de gener de 2013
Euros
1. Primer foli útil de cada certificat no especificat en els epígrafs següents, quan es refereixin
a fets o acords la data dels quals sigui inferior a cinc anys
2. A la resta de folis, per foli
3. Primer foli útil de cada certificat expedit quan es refereixi a fets o acords la data dels quals
sigui superior a cinc anys
3. bis. A la resta de folis, per foli
4. Primer foli útil de cada certificat de dades contingudes a padrons municipals d’habitants
(PMH) que no figurin en suport informàtic o microfilmació
4. bis. A la resta de folis, per foli
5. Certificats o informes per a fe de vida, per nom o persona
6. Validació de poders
7. Legalització d’autoritzacions per a cobrament de quantitats:
- Inferiors a 100 €
- Igual o superiors a 100 €
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
9. Els mateixos, quan sigui necessari el desplaçament personal, per informe
10. A les llicències o permisos per ocupació d’activitats als terrenys de titularitat municipal
Quan es tracti de llicències per ocupació per extensió d’activitat, s’afegirà, per cada m2 o
fracció de superfície ocupable

1,30
2,38
2,38
4,75
11,37
5,67
0,30
6,44
0,76
4,55

13,30
39,15
4,75
1,67

11. Segellament o visat de llibres de registre, visita o similars, amb un mínim de 2,43 €. Per
cada cent fulls útils
12. En els títols de nomenament de funcionaris i empleats municipals i vigilants
13. Reintegrament de contractes administratius, amb independència d la seva quantia
13.1. Primer foli útil
13.2. Per cada foli addicional
14. En els rebuts de constitució de dipòsits o fiances provisionals per prendre part a
subhastes, concursos o concursos-subhasta
15. En la constitució de dipòsits o fiances definitives que, per qualsevol concepte llevat de
per avals relatius a recursos administratius, es consignen a la Caixa Municipal
16. En l’expedició de targetes d’armes
17. En els certificats de nombres d’habitants deduïts del Padró Municipal d’habitants a
polígons o zones delimitades per l’interessat
18. En els permisos municipals de conductors de vehicles de servei públic urbà, transport V i
duplicat d’aquests
19. En els duplicats de llicències de vehicles de servei públic
20.1 Certificats i volants d’empadronament:
- Expedits per Internet, per organismes oficials subscrits al conveni de col·laboració entre
administracions per a l’emissió d’aquests tipus de documents, per Departaments municipals
als únics efectes de ser inclosos en expedients municipals i per oficines municipals a
sol·licitud d’altres administracions públiques
- Expedits per les Oficines d’Atenció a la Ciutadania, per Població i per entitats que han
subscrit contracte d’adhesió per a l’expedició d’aquests tipus de documents
20.2 Certificats de residència per a descomptes de passatges, incloent-hi la seva validació:
- Expedits per les Oficines municipals i per entitats que han subscrit contracte d’adhesió
per a l’expedició d’aquests tipus de documents
- Expedits per Internet
21. Legalització de firmes, acaraments i compulses simples de títols i documents. Per full
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1,69
2,41
11,48
5,71
2,38

12,41
22,31
120,87
2,38
2,38

Gratuïts
1,30

1,30
gratuïts
0,43
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22. Atorgament de llicència individual de publicitat dinàmica per efectuar repartiment
manual a la via pública, o la seva renovació
23. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparat per llicència individual de
publicitat dinàmica i validació de carnet o la seva renovació, excepte en les substitucions
d’agents realitzades dins el mateix any
24. Atorgament de llicència sectorial de publicitat dinàmica per efectuar repartiment manual
a la via pública, o la seva renovació
25. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparat per llicència sectorial de
publicitat dinàmica i validació de carnet o la seva renovació, excepte en les substitucions
d’agents realitzades dins el mateix any
26. Atorgament de llicència de publicitat dinàmica per efectuar repartiment domiciliari de
propaganda (bustiades)
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 29 i
següents, quan no impliqui desplaçament
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 29 i
següents, quan sigui necessari el desplaçament del personal
29. Confecció d’extracte informatiu per accident de trànsit
30. Confecció d’un informe per accident de transit
31. Confecció de certificats de convivència, conducta favorable i/o mitjans de vida
32. Fe sobre autoritzacions de viatges de menors
33. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics municipals i no impliqui
desplaçament
34. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics municipals i que requereixin
desplaçament
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
36. Impresos, mida quartilla, per full
37. Impresos, mida foli, per full
38. Impresos, mida doble foli, per full
39. Impresos, mida doble foli (quatre cares)
40. Fotocòpies de plànols. Per còpia
- Mida DIN A2, DIN A1 i DIN A0
- Mida DIN A3
41. Revelat de fotografies d’infraccions de trànsit per excés de velocitat
42. Pels relatius a celebració de noces, o de constitució de parella estable, a l’edifici de Cort
Cas de residència d’un o ambdós contraents
43. Pels relatius a celebració de noces, o de constitució de parella estable, al Castell de
Bellver
Cas de residència d’un o ambdós contraents
44. Llicència per tenència d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei
50/1999, de 23 de desembre
45. Segona reposició, i següents, de la targeta ciutadana, (norma 13ª de les normes sobre
sol·licitud d’emissió i ús de la targeta ciutadana – BOIB 06/02/2007)

17,03

382,97
17,03

305,16
17,03

12,41

39,15
96,84
242,13
22,27
11,01
36,28
52,88

0,12
0,07
0,11
0,25
0,36
2,74
1,40
1,62
159,14
74,26
424,36
159,14
19,55
6,39
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Aquesta ordenança, substitueix a partir de l’1-1-2013, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011.
Publicada al BOIB nº194 de 27-12-2012

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.
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.
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.
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.
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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
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 25
d’octubre de 2012, i definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de
2013.
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ANNEX DE L’ORDENANÇA
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013

1. Placa per a carruatges de viatgers
2. Placa per a numeració d'edificis
3. Ús de l'escut del municipi, per cada 100 unitats o fracció
Import mínim
4. Placa de cens caní (xip)
5. Placa d’identificació dels cavalls de les galeres de transport urbà (xip)
6. Quadre de tarifes adhesiu del servei de transport mitjançant taxis
7. Talonaris de 50 rebuts del servei municipal d’auto-taxi
8. Distintiu adhesiu del torn de treball del servei municipal d’auto-taxi
9. Distintiu adhesiu del número dels conductors del servei municipal d’auto-taxi
10. Distintiu adhesiu de l’escut municipal
11. Document de renovació o revisió del permís municipal de taxista
12. Llibre de reclamacions, per a vehicles d’auto-taxi i de tracció animal

Euros
16,13
7,40
0,78
10,36
21,70
16,60
4,14
1,17
1,17
1,17
1,17
2,29
3,47

13. “Taxi Tour”:
13.1 Quadre de tarifes homologat
13.2 Distintiu adhesiu gran d’identificació de vehicles , dos exemplars
13.3 Distintiu adhesiu reduït d’identificació de vehicles
13.4 Disc compacte amb informació monumental
13.5 Dos escuts municipals
13.6 Quantia total d’adhesius i discs pel servei de taxi tour
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Aquesta ordenança, substitueix a partir del 1-1-2013, la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011.
Publicada al BOIB nº 194 de 27-12-2012

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA
GRUA MUNICIPAL I PER ESTADA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DELS VEHICLES O
ALTRES OBJECTES 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 per estada en el dipòsit municipal dels vehicles o altres
objectes 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 en el dipòsit municipal del vehicle o objecte, retirat per la grua, o per altres mitjans, al
Dipòsit o al lloc on hagi estat traslladat.
La immobilització, per part d'agents de circulació, de vehicles mitjançant procediments que n'impedeixin la circulació.
La retirada d’elements que ocupin la via pública indegudament o sense llicència en vigor.
c. L’activitat municipal provocada pels qui abandonen el seu vehicle a la via pública consistent en la
retirada, custòdia del vehicle, declaració d’abandonament, descontaminació, desballestament, gestió
de la baixa definitiva i d’altres relacionades directament amb l’abandonament del vehicle.
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 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
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. En el supòsit de l’article 2.1.c, seran subjectes
passius contribuents els titulars dels vehicles abandonats.
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 per l’activitat de la grua municipal, per l’estada o custòdia del
vehicle retirat i per la immobilització dels vehicles, es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l'activitat. En el cas de la tarifa pels vehicles abandonats la taxa es meritarà a partir del
moment en que el vehicle retirat passa a ser tractat com a residu sòlid urbà.
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. En relació als serveis relatius als cotxes
abandonats, l’Administració liquidarà la taxa, amb totes les tarifes aplicables, i la notificarà als obligats
tributaris a partir del moment en que el vehicle retirat passa a ser tractat com a residu sòlid urbà.
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 per acord plenari municipal de 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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ANNEX DE L’ORDENANÇA
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013
Euros
a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes
3.Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes lleugers, etc.
4. Objectes que no tinguin la condició de vehicles

159,14
132,61
74,26
132,61

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 objecte.
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants
2. Turismes i furgonetes
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc
4. Objectes sense consideració de vehicles, per cada m2 i dia o fracció d’ocupació en
el Dipòsit municipal

16,97
8,49
3,18
1,06

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
c. Immobilització de vehicles
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes
d. Immobilització de vehicles sense dispositiu mecànic
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes

38,19
36,07
26,52
21,22

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.
Euros
e. Altres serveis prestats pel Servei de grues:
1. “New jerseys” (tres unitats) per dia
2. Increment, per unitat i dia
3. Trasllat al lloc, i retirada, dels “new jerseys”
4. Planxes metàl·liques, per unitat i dia
5. Trasllat al lloc, i retirada, de planxes metàl·liques
f. Per la declaració d’abandonament, descontaminació, desballestament i
gestió de la baixa administrativa, a més de les que procedeixin dels apartats anteriors

53,05
21,22
120,94
21,22
21,22
300,28
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Aquesta ordenança, substitueix a partir del 1-1-2013 la modificació aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada
al BOIB nº 194 de 27-12-2012

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OPTAR A PROVES DE
SELECCIÓ DE PERSONAL
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 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 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 25 d’octubre de
2012 i definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OPTAR A PROVES DE
SELECCIÓ DE PERSONAL
Concepte 310,03
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE DIA 1 DE GENER DE 2013
Funcionaris
A1, A2
B
C1
C2
AP

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

Euros
26,52
21,22
15,91
13,79
10,61

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 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB
nº 194 de 27-12-2012

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 de l’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
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.
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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⋅licitar 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 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 25 d’octubre de
2012, i definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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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 2013
Les tarifes de la taxa seran les següents:
Euros
hora
1. Personal
Per hora o fracció:
Categoria
- Oficial (Cap d’Àrea)
- Oficial (TAE mitjà)
- Suboficial
- Sergent
- Caporal
- Bomber conductor
- Bomber
2. Vehicles
Per quilòmetre recorregut, d’anada i de tornada:
- Turisme
- Furgó de transport personal
- Vehicle transport lleuger
- Furgó auxiliar
- Vehicles lleuger auxiliar
Per hora o fracció de funcionament:
- Autobomba urbana lleugera
- Autobomba urbana pesada
- Autobomba rural pesada
- Vehicle d’abastament
- Autoescala mecànica
- Plataforma articulada
3. Equips auxiliars
Per hora o fracció de funcionament:
- Grup electrogen, fins a 5 KVA
- Grup electrogen de 5 a 25 KVA
- Motobomba portatil, fins a 200 l./min.
- Motobomba portatil, de 200 a 800 l./min
- Motobomba portatil, de 800 a 1600 l./min
- Motoserra de 15”
- Motoserra de 8”
- Llanxa pneumàtica amb motor forabord de 30 HP
- Equip d’oxitall (oxigen acetilè)
- Martell elèctric
4. Material d’apuntalament
- Puntal metàl·lic regulable de 3 m.
- Puntal metàl·lic regulable de 4 m.
- Tauló de 4 m.
- Tauló de 6 m.
- Tractel fins a 1500 Kg
- Tractel fins a 3000 Kg.
- Gats d’estrènyer de 0,5 m.

84,17
80,29
48,77
47,01
41,00
39,27
37,72
Euros

0,29
0,44
0,58
0,58
0,44
38,05
49,45
49,45
49,45
101,18
80,98

19,25
31,69
5,20
6,40
7,69
5,20
2,58
19,25
10,16
7,69
37,22
73,66
43,64
73,67
339,29
604,16
23,44
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- Gats d’estrènyer d’1 m

29,80

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.
Euros
5. Serveis específics
- Obertura de porta, per servei
- Obertura i/o rescat, a ascensors, per servei
- Bombament d’aigua per inundacions, per hora o
fracció
- Desconexió d’alarmes, per servei
- Reforç de prevenció, per hora o fracció (entre les 6 i
les 22 h.)
- Reforç de prevenció, per hora o fracció (entre les 22 i
les 6 h.)

90,95
90,95
79,15
82,35
166,26
208,24

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 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB
nº 194 de 27-12-2012

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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2013.
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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
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013
La tarifa d'aquesta taxa serà la següent:
Euros
1. Serveis de desinfecció de locals:
1.1. De fins a 100 m3
1.2. De 101 a 500 m3
1.3. De 501 a 1.500 m3
1.4. De 1.501 a 3.000 m3
1.5. De 3.001 a 5.000 m3
1.6. De més de 5.000 m3 (*)
(*) S’afegeixen 2,40 € per cada 1000 m3 o fracció que passin dels 5000
m3 de volum.
Desinfecció de mobles, roba i efectes d’ús:
1.7. Fins a un volum mínim de 50 m3
1.8. De 51 a 100 m3
1.9. De 101 a 500 m3
1.10. De 501 a 1500 m3
1.11. De 1.501 a 3.000 m3
1.12. De 3.001 a 5.000 m3
1.13. De més de 5.000 m3 (*)
(*) S’afegeixen 2,40 € per cada 1000 m3 o fracció que passin dels 5000
m3 de volum
Desinfecció de vehicles a centres municipals
1.14. Carros, motocarros i automòbils
1.15. Furgonetes i camionetes
1.16. Camions
1.17. Autocars, autobusos, vagons i similars
2. Desinsectació de locals:
2.1. Fins a 100 m3
2.2. De 101 a 500 m3
2.3. De 501 a 1.500 m3
2.4. De 1.501 a 3.000 m3
2.5. De 3.001 a 5.000 m3
2.6. De més de 5.000 m3 (*)
(*) S’afegeixen 4,82 € per cada 1000 m3 o fracció que passin dels 5000
m3 de volum.
Desinsectació de mobles, roba i efectes d’ús:
2.7. Fins a un volum mínim de 50 m3
2.8. De 51 a 100 m3
2.9. De 101 a 500 m3
2.10. De 501 a 1500 m3
2.11. De 1.501 a 3.000 m3
1.12. De 3.001 a 5.000 m3
1.13. De més de 5.000 m3 (*)
(*) S’afegeixen 4,82 € per cada 1000 m3 o fracció que passin dels 5000
m3 de volum
3. Serveis de desratització
3.1. De locals tancats de fins a 15 ml de perímetre
3.2. Per cada 15 m. lineals de perímetre o fracció a partir dels 15 ml.

25,69
29,00
32,32
35,65
38,94
38,94

12,88
25,69
29,00
32,32
35,65
38,94
38,94

1,66
2,66
4,97
8,29
51,37
58,01
64,65
71,28
77,92
77,92

25,69
51,37
58,01
64,65
71,28
77,92
77,92

24,18
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Primers
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
3.4. De terrenys descoberts i solars, fins a 1000 m2 de superfície
3.5. Id. de 1001 a 5000 m2
3.6. Id. de 5000 a 10000 m2
3.7. Id. de més de 10000 m2 (*)
(*) S’afegeixen 5,43 € per cada 500 m2 o fracció que passin dels 10000 m2
de superfície
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2010, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2008. Publicada al BOIB
nº 188 de 26-12-09

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
57 de l'esmentat Text Refós.
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.
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.
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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 29 d’octubre de
2009, i definitivament el 22 de desembre de 2009, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2010.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2010
La tarifa de la taxa serà la següent, per entrada i visita:
Euros
- Entrada general, per persona .......................................................................................................... 6,00
- Majors de 65 anys, pensionistes, joves de 16 a 18 anys, joves amb carnet jove o similar
i grups organitzats, per persona ........................................................................................................ 3,00
- Residents en el municipi, per persona, excepte dissabtes............................................................... 2,00
- Entrada reduïda del 50% els dies de muntatge d’exposicions i d’altres incidències
- Entrada reduïda per col·laboradors d’associacions, entitats i institucions acollides a conveni
Amb la Fundació .............................................................................................................................. 3,00
- Entrada per venda directa a l’Ajuntament de Palma, als seus organismes autònoms, consorcis,
Fundacions participades, sempre que sigui amb finalitats promocionals ......................................... 1,00
- Abonaments de descomptes en promoció turística: 50%.
- Menors de 16 anys, grups escolars amb visita concertada, invitacions, membres de l’ICOM,
membre de la Unió d’Associacions d’artistes Visuals, Associació Professional Gestors Culturals Illes
Balears, 18 de maig –dia internacional dels museus, 24 de juny – Sant Joan- i 19 de desembre –aniversari
de l’obertura pública- així com entrada en dissabtes pels residents del municipi .................... gratuït
- Entrada a grups especials VIPS, per persona ............................................................................... 20,00
- Entrada a grups especials VIP, amb aperitiu, per persona............................................................ 25,00
- Utilització auditori, 4 hores..................................................................................................... 1.160,00
- Per cada dia addicional ......................................................................................................... 464,00
- Utilització auditori, 8 hores..................................................................................................... 1.740,00
- Per cada dia addicional ......................................................................................................... 696,00
- Utilització esplanada Son Boter, 4 hores................................................................................. 1.740,00
- Per cada dia addicional ......................................................................................................... 696,00
- Utilització esplanada Son Boter, 8 hores................................................................................. 2.320,00
- Per cada dia addicional ......................................................................................................... 928,00
- Utilització jardins, 4 hores ...................................................................................................... 1.740,00
- Per cada dia addicional ......................................................................................................... 696,00
- Utilització jardins, 8 hores ...................................................................................................... 2.320,00
- Per cada dia addicional ......................................................................................................... 928,00
- Utilització de varis espais per una mateixa activitat, 4 hores ................................................. 2.320,00
- Per cada dia addicional ......................................................................................................... 928,00
- Utilització de varis espais per una mateixa activitat, 8 hores ................................................. 3.190,00
- Per cada dia addicional ...................................................................................................... 1.276,00.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir de l’1-1-2013 la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2012. Publicada al BOIB
nº 194 de 27-12-2012

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. No estaran subjectes a la taxa els serveis
emparats per convenis de col·laboració que, a aquests efectes, l’Ajuntament signi amb les associacions de
defensa i protecció dels animals
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,
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. 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 25 d’octubre de 2012 i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE
SANITARI MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'EPIZOÒTIES
CONCEPTE 310,07
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013
Euros
A. Recollida i trasllat d’animals, vius o morts
1. Aus, cans, moixos i altres animals de mida semblant
1.a. Recollits a domicili
1.b. Recollits a la via pública
2. Bòvids, èquids i animals de mida semblant
Igual que la taxa amb el concepte 311,02
Camió de transport de cavalls, amb xofer, per hora o fracció
3. Gàbia trampa per a moixos (se’n torna l’import quan se’n fa la
devolució)
B. Renúncies
1. Entregats sans al centre
1.a. Ventrada, cadells d’uns 40 dies
1.b. Aus, moixos, cans petits (mida de pequinès)
1.c. Cans mitjans (mida de cocker)
1.d. Porcs, ovelles, cabres, cans grossos (mida de pastor alemany)

15,73
23,35

97,84
33,58

72,98
72,98
75,83
77,85

2. Entregats sans al centre
2.a. Cans, moixos i animals de mida similar
3. Recollits a domicili sans
3.a. Ventrada, cadells d’uns 40 dies
3.b. Cans petits i moixos
3.c. Cans mitjans (tipus cocker)
3.d. Cans grossos (tipus pastor alemany)
4. Recollits a domicili malalts
4.a. Cans i moixos
C. Entrada d’animals
1. Registre i exploració veterinària simptomàtica
D. Manutenció d’animals, per dia
1. Ventrada, cadells o moixets procedents del mateix part, d’uns quaranta
dies
2. Aus, conills, moixos, així com cans petits tipus pequinès
3. Cans mitjans (tipus cocker)
4. Porcí, oví, caprí, cans grossos (tipus pastor alemany)
5. Equins, bovins
E. Serveis del dispensari d’assistència veterinària
1. Consultes, diagnòstics, tractaments i similars. El cost dels productes
medicofarmacèutics utilitzats més 15,33 €, per cada mitja hora o fracció
dels serveis veterinaris, més 0,56 € en concepte de despeses
d’administració.
2. Cirurgies i tractaments que requereixin anestesiar el pacient. El cost
dels productes medicofarmacèutics utilitzats més 30,66 € per cada hora o
fracció dels serveis veterinaris, més 0,56 € en concepte de despeses
d’administració.
3. Vacunació
4. Identificació dels animals de companya (cans i moixos)
F. Eutanàsia d’animals
1. Aus, conills, moixos, cans i altres animals de mida similar
2. Caprí, oví, porcí i qualsevol animal de mida similar
3. Bovins, equins i altres superiors als 200 kg
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30,16
88,71
88,71
91,57
93,57
45,91
6,20

2,85
2,85
3,05
3,18
7,08

15,87
17,76
6,63
24,48
96,48
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G. Adopció d’animals per part de particulars
Els que adoptin un animal en dipòsit han d’abonar les taxes meritades
segons els epígrafs anteriors, més 1,44 € en concepte de despeses
d’administració.
H. Recuperació d’animals per part dels seus propietaris
Aquests han d’abonar les taxes meritades segons els epígrafs anteriors,
més 1,44 € en concepte de despeses d’administració.
I. Eliminació de cadàvers
1. Per enterrament d’animals domèstics de fins a 50 Kg., per unitat
11,20
2. Per enterrament d’animals domèstics de més de 50 Kg., per Kg.
0,23
3. Incineració de cans, moixos i altres animals de mida similar o menor
17,33
Les tarifes corresponents a renúncia, manutenció, vacunació i identificació d’animals es reduiran un 50%
quan els contribuents acreditin uns ingressos anuals que no superin el salari mínim interprofessional anual
multiplicat per 1,25. En el cas de titulars de famílies nombroses i/o de persones amb discapacitat igual o
superior al 33%, el límit serà el salari mínim interprofessional anual multiplicat per 1,5.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 16-7-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 30-3-2012.
Publicada al BOIB nº 99 de 16-7-2013

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 i la utilització privativa i
realització d’activitats en els diferents espais del recinte del castell..
No estaran subjectes a la taxa les entrades i visites de menors de 14 anys, les organitzades per centres
escolars i les integrades per grups d’alumnes acompanyats del corresponent preceptor, les organitzades
per associacions de la tercera edat i/o de persones amb discapacitat legalment constituïdes, el personal
docent degudament acreditat i els membres de l’ICOM. Tampoc no estaran subjectes a la taxa les
utilitzacions privatives i la realització d’activitats en els diferents espais del recinte del castell quan ho
siguin amb la col·laboració expressa de l’Ajuntament.
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, així com també que sol·licitin la utilització privativa dels diferents espais del recinte del castell.
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 i de la utilització privativa dels diferents espais del recinte del
Castell.
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Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. La recaptació farà en el moment de sol⋅licitar l’entrada i visita al castell-museu. Els horaris d‘obertura
al públic podran ser modificats per causa d’actes protocol·laris 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 tiquets i advertides verbalment al públic abans de l’adquisició de les
entrades.
2. La sol·licitud per a dur a terme activitats s’ha de fer per escrit i, en el cas de filmacions o reportatges
s’hi ha d’adjuntar un projecte o un guio de la producció. La taxa es pagarà quan s’autoritzi la utilització,
amb informe tècnic previ favorable.
3. Un cop abonada la taxa, el sol·licitant haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi els desperfectes o danys que es puguin produir al castell o al seu entorn, i haurà de
manifestar el compromís d’acceptar les condicions generals i particulars que l’Ajuntament indiqui, en
relació a la utilització dels espais del recinte del Castell.

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 30 de maig de 2013,
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 16 de juliol de 2013.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISITA AL CASTELL I
MUSEU DE BELLVER
CONCEPTE 310,08
ANNEX
TARIFES VIGENTS
Euros
Per entrada i visita:
- Per persona................................................................................................................................ 4,00
- Per persona, a traves d’agència ................................................................................................. 2,50
- Per persona, jubilats, pensionistes, joves de 14 a 18 anys, joves provists
del carnet jove o similar, grups culturals organitzats/homologats (reglats)................................. 2,00
- Per resident................................................................................................................................ 2,50
- Per institució pública................................................................................................................. 2,00
Sala de conferències
- jornada completa .....................................................................................................................600,00
- hora addicional........................................................................................................................250,00
- coffee break.............................................................................................................................200,00
- tècnic de so i vídeo, jornada completa ....................................................................................180,00
- tècnic de so i vídeo, mitja jornada...........................................................................................100,00
Capella
- jornada completa .....................................................................................................................400,00
- hora addicional........................................................................................................................250,00
- coffee break.............................................................................................................................200,00
Pati d’armes
- jornada completa ..................................................................................................................2.500,00
- hora addicional........................................................................................................................250,00
Galeria
- jornada completa ..................................................................................................................1.500,00
- hora addicional........................................................................................................................250,00
Revellí
- jornada completa ..................................................................................................................1.500,00
- hora addicional........................................................................................................................250,00
Sesió fotogràfica, per hora.........................................................................................................350,00
Sesió de filmació, per hora ........................................................................................................600,00
Les institucions públiques i les entitats sense afany de lucre podran sol·licitar la reducció del
50% de les tarifes relatives a la utilització privativa dels diferents espais del recite del Castell.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB
nº 194 de 27-12-2012

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

SERVEIS

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'Innovació, 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’Innovació, 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.
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 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,
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.
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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 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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ
CONCEPTE 310,09
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2013
Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
A) SUBMINISTRAMENT DE DOCUMENTACIÓ CARTOGRÀFICA
Llicència d’ús de les dades cartogràfiques i informació elaborada per l’imi
1. Les dades cartogràfiques i la informació elaborada per l’Institut Municipal d’Innovació (I.M.I.)
constitueixen una modalitat de propietat intel·lectual protegida per l’article 10 del Reial Decret
Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril de la Llei de Propietat intel·lectual i de la resta de la legislació nacional i
internacional aplicable, i el seu ús per part de qualsevol persona física o jurídica suposa l’acceptació
completa e incondicional d’aquestes condicions d’ús.
2. L’ús de les dades cartogràfiques i de la informació elaborada per l’IMI no comporta en cap cas
l’adquisició de la seva propietat, que és, a tots els efectes, exclusiva de l’IMI. Per tant, correspon en
exclusiva a l’IMI l’exercici dels drets d’explotació i, en particular, de reproducció, traducció,
distribució, comunicació pública i transformació d’aquesta informació.
3. Queda prohibit l’ús d’aquesta informació, sigui en la seva totalitat o en part, indirectament o en forma
d’extraccions o generalitzacions de la mateixa, en qualsevol entorn comercial o empresarial o per a fins
comercials o empresarials, encara que sigui en propi benefici o d’un tercer, per altres fins que no siguin
els descrits anteriorment. En conseqüència, queda prohibit l’arrendament, venda, cessió, transferència,
comercialització, edició, publicació, qualsevol actuació amb fins comercials i, en general, tot tipus
d’acte amb finalitats lucratives, susceptibles de vulnerar els drets de propietat de les dades
cartogràfiques i de la informació de l’IMI.
4. Queda terminantment prohibit utilitzar les dades cartogràfiques i/o la informació elaborada per l’IMI
amb finalitats il·legals. En conseqüència, queda prohibida tota cessió, total o parcial, per qualsevol
motiu a altres usuaris i/o integradors, així com qualsevol altre acció amb finalitats tècniques i/o
comercials distints dels autoritzats.
5. Tota actuació contraria a les propostes anteriors, així com totes aquelles altres accions no emparades
per una autorització, als casos en què aquesta sigui preceptiva, es consideraran una vulneració dels drets
de la propietat intel·lectual de l’IMI, podent en el seu cas, revocar automàticament l’autorització
atorgada i cessar, interrompre i/o bloquejar l’accés a les dades cartogràfiques i de la informació
elaborada per l’IMI, sense perjudici de reclamar les indemnitzacions pertinents i de recórrer a les
accions legals que es trobin oportunes.
1. Subministrament de plànols cartogràfics:
La cartografía bàsica del terme municipal de es divideix en:
-

Superfícies cartografiades a escala 1/500, que correspon al sòl urbà i urbanitzable segons el
Pla General d’Ordenació Urbana vigent i superfícies contigües.

-

Superfícies cartografiades a escala 1/2000, que majoritàriament correspon al sòl no urbà,
segons el que s’indica el Pla General d’Ordenació Urbana.
En tots els casos i circumstàncies la informació cartogràfica que d’institut Municipal d’Innovació
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’Innovació, 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’Innovació 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.
Euros
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1.1. Valor de la informació
Cost de la informació per hectàrea
a) Per a plànols de la zona a escala 1/500
- Planimetria
- Altimetria
- Serveis i mobiliari urbà
- Cartografia completa
- Informació cadastral
b) Per a plànols de la zona a escala 1/2000
- Cartografia completa
- Informació cadastral
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
- Per a la 3ª hectàrea o fracció
c) Per a plànols de tipus guia de carrers (GIPBASE)
Superfície mínima de valoració econòmica,subministrament i facturació
150 hectàrees
- Cost per hectàrea
Amb un mínim de
- Cost de tot el termini municipal de Palma

21,79
6,51
15,29
43,56
26,09
6,28
5,22

1,04
0,93

0,05
6,07
585,95

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.
Euros
Tarifa per plànol en funció de la seva mida amb independència de
l’escala:
Fins a 25 x 25 cm
Fins a 50 x 50 cm.
Fins a 75 x 75 cm.
Fins a 100 x 100 cm

9,33
11,69
14,65
18,40

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 CD el cost per reproducció, gravació i subministrament de la informació és de
8,22 €.
Euros
2. Subministrament de fotografies aèries:

90

Departament Tributari
- Costs per a la reproducció d’imatges de fotogrames aeris verticals
mitjançant impressió digital en paper fotogràfic en b/n o color.
Contactes
- Ampliacions
Fins a 25 x 25 cm.
Fins a 30 x 40 cm.
Fins a 40 x 50 cm.
Fins a 50 x 60 cm.
Fins a 70 x 80 cm.
Fins a 80 x 100 cm.
Metre quadrat
- Costs per al subministrament d’imatges de fotogrames aeris verticals
amb fitxer d’imatge digital gravat en suport informàtic tipus CD.
Format de gravació en JPEG o TIFF.
Unitat mínima de subministrament d’imatges: Un fotograma aeri digital
complet.
- Cost
Per cada CD el cost per reproducció, gravació i subministrament de la
informació es de 8,22 €
3. 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 8,80 €.
5. Preus unitaris d’informàtica aplicada:
Utilització del host Teleprocés, per segon
Utilització del host Batch, per segon
Anàlisis aplicatives Informàtiques, per hora
Programació de l’aplicació, assistència a usuaris, per hora

20,79
36,35
43,16
49,63
54,09
73,44
80,15
88,77

63,41

0,73
0,60
75,73
55,61
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB
nº 194 de 27-12-2012

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, I PER LA REGULARITZACIÓ DE
MENORS, FILLS DE RESIDENTS LEGALS.
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, i per la regularització de menors fills de residents legals, 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 per reagrupament
l’article 42.2 apartat e) i per la regularització l’articles 94.2 del Reial Decret 2393/2004, de 30 de
desembre.
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 83,56 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 25 d’octubre de
2012, i definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 24-5-2012, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB
nº 74 de 24-5-2012

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 d’ajuda i menjar a domicili així com els serveis
prestats a diferents centres municipals.
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 ingrés
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.
2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu no es presti el servei, serà procedent la
devolució de l’import corresponent.
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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
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 30 de
març de 2012, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 24 de
maig de 2012.
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ANNEX
TARIFES VIGENTS
1.- Servei de promoció de l’autonomia personal (menjador, dutxes, bugaderies, SAD, programa
d’activitats): La quota màxima aplicable per als serveis que s’ofereixen és de 76,07 euros per mes.
2.- Servei de menjar a domicili:
- Servei complet (dinar i sopar): 9,20 euros + 0,37 euros (IVA4%)= 9,57 €
- Servei de dinar (sense sopar): 6,80 euros + 0,27 euros (IVA 4%)= 7,07 €
Les tarifes de menjar a domicili es reduiran en els percentatges següents, en funció de la renda mensual
dels sol·licitants.
Renda mensual
% de l’IPREM
Reducció (%)
0-434,88....................................................... <70...................................................... 100
434,89 – 465,94 ..........................................70-75 ...................................................... 90
465,95 – 497,00 ..........................................75-80 ...................................................... 80
497,01 – 528,07 ..........................................80-85 ...................................................... 70
528,08 – 559,13 ..........................................85-90 ...................................................... 60
559,14 – 590,19 ..........................................90-95 ...................................................... 50
590,20 – 621,26 .........................................95-100 ..................................................... 40
621,27 – 652,32 ........................................100-105 .................................................... 30
652,33 – 683,38 ........................................105-110 .................................................... 20
683,39 – 714,44 ........................................110-115 .................................................... 10
Más de 714,44 ............................................. 115.......................................................... 0
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB
nº 194 de 27-12-2012

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.
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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
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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D'AUTOTAXIS I ALTRES
VEHICLES DE LLOGUER
CONCEPTE 311,00
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013
Euros
1. Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi per
una sola vegada i vehicle
2. Expedició de llicència municipal per a la prestació de serveis especials i
l’abonament, per una sola vegada i vehicle
3. Expedició de permís per a la substitució de vehicle afecte a les llicències
compreses en els dos epígrafs anteriors
4. Per expedició de permís per a transmissió de llicència dels epígrafs 1 i 2
5. Per expedició de llicència per a la prestació dels serveis de lloguer en vehicles
de tracció animal
6. Per expedició de permís per a la transmissió de llicència dels vehicles a que es
refereix l’epígraf anterior

560,41
264,23
125,35
232,27
247,04
164,69
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB
nº 194 de 27-12-2012

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, i, en defecte d’això, el titular de
l’establiment o del vehicle. Quan el nivell de renou s’ha comprovat que està dins dels autoritzats, el
subjecte passiu serà el sol·licitant 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 següents tarifes:
1. Sonometria a locals o establiments
2. Precintament i desprecintament d’equips limitadors de renou
3. Sonometria a vehicles
4. Precintament i desprecintament de vehicles

Euros
117,84
22,56
58,93
22,56

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.

Meritació
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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 causes no imputables al subjecte passiu, 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 25 d’octubre de
2012, i definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB
nº 194 de 27-12-2012

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 la 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.
No es computaran amb càrrec al servei especial de vigilància, els efectius que correspondrien al
servei ordinari, quan tots dos siguin coincidents.
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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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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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
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013

1.1. Un policia de gala, per dia
1.2. Un policia de gala, per mig dia (fins 3 hores)
2. Un policia municipal, per hora o fracció
3. Una parella de policies municipals a cavall, per hora o fracció
4. Camió de transport de cavalls amb conductor, por hora o fracció
5. Un policia motorista, per hora o fracció
6. Un cotxe patrulla, inclosa dotació, per hora o fracció
7. Una grua, inclosa dotació, per hora o fracció
8. Un furgó per a transport de materials, inclosa dotació, per hora o fracció

Euros
234,75
116,75
40,56
82,35
97,84
43,93
84,67
95,12
86,71

9. Material de senyalització (sense transport), per unitat de senyalització i dia
2,45
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
57,17
0.2. Serveis especials de senyalització de l’epígraf anterior quan la reserva d’espai
superi els 15 metres o les 48 hores
10.3. Serveis especials de senyalització de l’epígraf 10.1. quan la reserva d’espai
superi els 15 i la duració sigui superior a les 48 hores
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
12. Exhibició de la Secció Muntada de la policia local
12.1. Exhibició amb 8 unitats
12.2. Exhibició amb 6 unitats
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
0,24 € 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
3,93
Sergent
7,87
Inspector
13,03
Comissari
26,06

85,71
114,29

95,85
2.037,64
1.585,45

- 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 1-1-2014, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 20-12-2012. Publicada al BOIB nº 174
de 19-12-2013

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS A ACTIVITATS,
ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS
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 serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions, 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. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tècnica, administrativa i de comprovació
necessària per a determinar si procedeix atorgar la llicència d’activitat sol·licitada o si l’activitat comunicada
realitzada, o que es pretén realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa i de les ordenances
municipals.
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, comunicació prèvia o declaració responsable.
3. Tindran la consideració d’activitat:
a) La primera instal·lació, inici o començament de qualsevol activitat a l’establiment de què es tracti.
b) La modificació 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, comunicació prèvia o declaració responsable presentada.
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 conformement a la superfície dels establiments i la naturalesa de l’activitat 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
ARTICLE 7
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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 o de presentació de la comunicació prèvia o de la declaració responsable, si el subjecte
passiu la formula expressament.
2. Quan l’activitat hagi tingut lloc sense que s’hagi obtingut l'oportuna llicència, o no s’hagi presentat la
preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable, la taxa es meritarà quan s’iniciï efectivament
l’activitat municipal conduent a determinar si l’activitat, l’establiment i les instal·lacions compleixen les
condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l’expedient administratiu que es pugui instruir per
autoritzar-ne l’activitat o decretar-ne el tancament, si no és autoritzable aquesta activitat. 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 coneixement
de l’Administració 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 31 d’octubre de 2013, elevat a
definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2014.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS A ACTIVITATS,
ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS
CONCEPTE 311,03
ANNEX
TARIFES VIGENTS
Euros
A)GENERAL
1) Quota Inicial:
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
0,90
de 251 a 500 m2
0,80
de 501 a 1.000 m2
0,72
de 1.001 a 2.000 m2
0,63
de 2.001 a 4.000 m2
0,55
de 4.001 a 7.000 m2
0,44
de 7.001 a 10.000 m2
0,35
de 10.001 a 15.000 m2
0,28
de 15.001 a 25.000 m2
0,21
més de 25.000 m2
0,08

241,31

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 I SEGONA
1,40
Vies de categoria TERCERA
1,30
Vies de categoria QUARTA
1,25
Vies de categoria CINQUENA
1,20
Vies de categoria SISENA
1,15
Vies de categoria SETENA
1,10
4) Coeficient de qualificació segons l’activitat:
Una vegada aplicat el coeficient de situació, a la quota resultant s’aplicarà el coeficient de qualificació,
que serà:

Activitats permanents majors
Activitats permanents menors
Activitats permanents innòcues
Activitats subjectes a Autorització Ambiental Integrada d’acord amb la llei
16/2002
Activitats que requereixen Avaluació d’impacte ambiental, excepte les subjectes a

2
1
0,75
1

107

Departament Tributari

Autorització Ambiental Integrada
Activitats regulades per l’Ordenança d’horaris d’obertura al públic, de condicions
dels locals, d’emplaçament i d’instal·lació dels establiments de les ofertes
d’entreteniment i restauració, de concurrència pública (BOIB 22/05/2003), que
requereixin placa distintiu d’acord amb dita Ordenança
Activitats subjectes a l’ordenança reguladora dels locutoris públics

1,5

2
2

El coeficients tindran caràcter acumulatiu.
5) Sol·licitud, comunicació prèvia o declaració responsable d’activitats secundàries:
Quan es sol·liciti, comuniqui o declari una activitat secundària, d’una altra principal ja sol·licitada,
comunicada o declarada, la quota es calcularà segons els apartats anteriors, computant-se únicament la
superfície afectada per l’activitat secundària.
6) Modificacions d’activitats i/o ampliacions de superfície:
Tendran la mateixa consideració que una activitat nova, i la superfície a computar serà l’afectada per la
modificació o ampliació.
B) Quotes fixes:
- Per la renovació de l’autorització de música:
- Activitats no permanents
- Informes de viabilitat i actualitzacions de llicència
C) Precintament de locals, equips, instal·lacions o maquinària per execució
forçosa de l’ordre de tancament d’activitats.
Inclou el desprecintament.

108

Euros
111,93
241,31
241,31
335,78

Departament Tributari

Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 194 de
27-12-2012

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
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.
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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, 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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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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
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013
Euros
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
19,97
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
23,35
Quan escaigui la revisió del permís municipal de conductor d'automòbils 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 1-1-2014, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 20-12-2012. Publicada al BOIB nº 176 de
21-12-2013

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 administrativa, 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 previst, 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.
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.
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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 terraplenat, 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 diferència 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.
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.
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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 informació 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 de les taxes corresponents a aquests conceptes,
conformement amb el que es diu a les ordenances d’aquestes taxes. 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 de les taxes..
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 31 d’octubre de 2013, i definitivament
el 19 de desembre de 2013, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2014.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
CONCEPTE 312,00
ANNEX
TARIFES VIGENTS
Per cada llicència, les tarifes que s’aplicaran seran les següents:
A. El 2'61% 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, 0,14 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, 18,14 Euros .
9. En els moviments de terra, com ara desmunts, explanació, excavació i terraplenat, llevat que
aquests actes estiguin detallats i programats com obres a executar en projectes d'urbanització o
d'edificació aprovat o autoritzat, 0,21 Euros per metre cúbic.
10.En la primera utilització o ocupació dels edificis o instal·lacions en general, 13,28 Euros per unitat
d'habitatge, local o instal·lació.
12. En l'ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions en general: 8,73 Euros per metre quadrat i
any; 2,47 Euros per cent metres quadrats, o fracció, i dia; 1,80 Euros per metre lineal i any; i 0,47
Euros per cada cent metres lineals, o fracció, i dia. Tot amb un mínim de percepció de 13,52 Euros.
13. En la modificació de l'ús dels edificis i instal·lacions en general, 0,39 Euros per metre quadrat,
amb un mínim de percepció de 39,18 Euros.
16. En la tala d'arbres integrats en massa arbòria que estigui enclavada a terrenys per als quals
existeixi un pla d'ordenació aprovat, 2,71€ per cent unitats o fracció amb, amb un mínim de
percepció de 39,18 Euros.
17. En la col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública, 3,25 Euros per metre
quadrat.
18. En el tancament de solars sense edificar, per metre lineal de tanca 0,13 Euros per metre lineal de
tanca, amb un mínim de percepció de 12,32 Euros.
19. En el pintat o referit de façanes, 0,14 Euros per metre quadrat, amb un mínim de percepció de
12,32 Euros.
20. En la parcel·lació, segregació o divisió de terrenys o finques (segons la Llei 6/1997 de Sòl Rústic
de les Illes Balears), 4,59 Euros per hectàrea o fracció, amb un mínim de percepció de 137,20
Euros.
C. Modificació de projectes aprovats d'edificació:
a. Amb augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del 2,61% de l’augment del pressupost
derivat de l'ampliació, a més del que pertoqui aplicar segons l'apartat b següent respecte de les
modificacions que, sense afectar l'ampliació incideixin en la llicència aprovada inicialment.
b. Sense augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del 0,10% 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 137,20 Euros.
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D. En les sol·licituds de pròrroga de llicències, el 2,61% 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 les obres derivades de la remodelació urbana del Barri de Camp Redó duta a
terme pel consorci per a la rehabilitació interior de Barris (RIBA), constituït per L’Ajuntament de
Palma i el Govern de les Illes Balears, 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 18,47 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 fotovoltaica i/o plaques solars per aigua calenta sanitària; i
3) substitució de portes, finestres o altres elements de PVC per altres

116

Departament Tributari

Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 194
de 27-12-2012. Correcció errades BOIB núm. 8 de 17-1-2013.

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, càrrega 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 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
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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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Concepte 312,01
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013
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, exclusivament
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 Disposició transitòria única de l’Ordenança municipal
de circulació, aprovada per Acord plenari de 14-6-2001

236,72
65,82
60,39
115,83

136,67
119,62

119

Departament Tributari

Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 194
de 27-12-2012

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:
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: 105,69 € 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 2’61% 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:
105,69 euros.
Pel dictamen pericial, amb valoració de les obres a realitzar: el 5,41% del cost estimat pels Serveis
tècnics.
Exempcions i modificacions
ARTICLE 7
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
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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
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 complementin.
Les infraccions i sancions tributàries ho seran sense perjudici de les que puguin correspondre per
infraccions urbanístiques previstes a la Llei 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 25 d’octubre de 2012, i definitivament el 20 de
desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2014, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 20-12-2012. Publicada al BOIB nº 176
de 21-12-2013

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TRACTAMENT DELS RESIDUS SOLIDS URBANS

TAXA

PER

SERVEIS

RELATIUS

AL

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 de tractament, transferència i
transport dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca a què es refereix del Reglament d’explotació del servei
de gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca, aprovat pe acord del Consell de Mallorca el 4 d’octubre de
1993 i modificat per acord de 4 de desembre de 1995.
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. Tendran la condició de substituts
del contribuents els propietaris dels immobles.

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 31 d’octubre de 2013, i
definitivament el 19 de desembre de 2013, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2014.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
TRACTAMENT DELS RESIDUS SOLIDS URBANS
CONCEPTE 312,03
ANNEX
TARIFES VIGENTS

PER

SERVEIS

RELATIUS

AL

CONCEPTE 1. Pel tractament dels residus sòlids urbans a habitatges, apartaments turístics, despatxos de
professionals, oficines i locals comercials i industrials:

1.1.1 Habitatges particulars, apartaments i despatxos professionals. A l’any
1.2.1. Oficines, establiments i locals comercials i industrials de fins a 100 m2 de
superfície. A l’any
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
1.2.3. Els mateixos en els quals estiguin empleades de 6 a 10 persones. A l’any per
m2
1.2.4. Els mateixos en els quals estiguin empleades d’11 a 20 persones. A l’any per
m2
1.2.5. Els mateixos en els quals hi estiguin empleades més de 25 persones. A l’any
per m2

Euros
126,27
203,43

0,82
0,84
0,96

1,07

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 203,43€
ni superior a 4.542,14 €
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.
Euros
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
1.3.2. Els mateixos quan la superfície útil superi els 100 m2 a l’any per m2

452,67
4,45

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.3.1. i 1.3.2. podrà ser superior a 4.542,14
€ anuals, ni inferior a 452,67 € 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.
Euros
1.4.1. Casinos, cercles, clubs, societats recreatives, etc., amb una superfície útil no
superfície útil no superior a 100 m2. A l’any
1.4.2. Els mateixos amb una superfície útil superi els 100 m2 a l’any per m2

203,28
1,75

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.4.1 i 1.4.2. podrà ser superior a 4.542,14 €
anuals, ni inferior a 203,28 € 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
1.5.2. Centres d’ensenyament. A més del epígraf anterior, per plaça d’internat o
mitja pensió. A l’any
1.6.1. Cinemes, circs permanents, frontons, teatres i espectacles en locals tancats.
Per plaça o localitat i any
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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
4.542,14 € anuals, ni inferior a 203,28 € 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.
Euros
1.7.1. Clíniques, sanatoris i demés establiments d’assistència i hospitalització. Per
plaça a l’any

17,98

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.7.1 podrà ser superior a 2.634,23 € anuals,
ni inferior a 527,06€ 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.
Euros
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
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
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
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
1.11.1. Restaurants i establiments en els quals es serveix menjar (cafeteries,
restaurants, cellers, barbacoes, etc.). Per plaça i any
1.12.1. Sales de ball o de festes, discoteques, bingos i similars, amb superfície útil
de fins a 100 m2. A l’any
1.12.2. Els mateixos amb una superfície útil superior als 100 m2. Per m2 i any

0,91
0,07

47,35
29,07
36,05
679,45
4,58

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.12.1. i 1.12.2. podrà ser superior a
4.569,78 € anuals, ni inferior a 679,45 € 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 instal·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

151,85

FORMA DE PAGAMENT DE LA TARIFA I QUOTA REDUÏDA
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. En el cas de
notificació col·lectiva dels padrons fiscals, pagaran les quotes anuals, conforme els edictes corresponents. No
obstant, es podrà sol·licitar el fraccionament del pagament de la quota anual en dues parts iguals: la primera
durant el període de cobrament d’aquesta taxa en voluntària; i la segona, durant el període de cobrament en
voluntària de l’Impost sobre béns immobles. Per gaudir d’aquest fraccionament és inexcusable sol·licitar-ho
abans del 31 de gener i que el pagament s’hagi domiciliant en entitat financera.
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.
La quota 1.1.1 podrà ser objecte de reducció en un 50% quan es donin les següents circumstàncies:
1) Es tracti del domicili habitual del contribuent.
2) Els ingressos anuals del contribuent, més els de tots els qui convisquin amb ell, no superin el salari
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mínim interprofessional anual multiplicat per 1,25. Els ingressos de les persones que conviuen am
el contribuent es computaran, a aquest efectes, a un 50%. En el cas de famílies nombroses i/o de
persones amb discapacitat igual o superior al 33%, el límit serà el salari mínim interprofessional
anual multiplicat per 1,5.
3) Sol·licitud del contribuent abans del 31 de gener, acreditant el compliment de les condicions, en la
forma i requisits que determinarà l’Ajuntament a través d’edicte.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 01-01-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 26-07-2012. Publicada al BOIB nº 194
de 27-12-2012

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES 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'Estat, 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 funcionari 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'Ajuntament.
h) Els vehicles elèctrics de més de dues rodes degudament identificats amb el distintiu municipal de vehicle
elèctric.
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 circulació.
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 coneixement.
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 refereix 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 formular-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'exhibir 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
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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2013.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2013
Euros
A) Tarifa general. Estacionament d’un vehicle
- 30 minuts
Zona 1
Zona 2
Zona 3
- 120 minuts
Zona 1
Zona 2
Zona 3
- 180 minuts
Zona 3
Els temps intermedis s’arrodoniran de 5 en 5 cèntims
d’Euro
B) Ticket post pagable
Zona 1
Zona 2
Zona 3
C) Tarifa matinal
Zona 1
Zona 2
Zona 3
D) Tarifa diaria
Zona 1
Zona 2
Zona 3
E) Residents, per vehicle i any
Zona 1
Zona 2
Zona 3

0,85
0,65
0,35
2,65
2,35
1,45
2,10

6,00
5,50
3,50
19,00
19,00
19,00
23,00
23,00
23,00
24,00
24,00
24,00
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 194
de 27-12-2012

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 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, d’acord amb les normes que estableix l’article
24.1.c) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
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.
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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, 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.
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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2013.
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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

ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013
Per a tots els terrenys d’ús públic local, per m2 i dia d’ocupació o fraccions .................................................. 0,41€
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 83,95 per dia d’ocupació.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2014, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 20-12-2013. Publicada al BOIB nº 176
de 21-12-2013

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE
TITULARITAT PÚBLICA LOCAL PER BARS O CAFÈS, CAFETERIES I RESTAURANTS AMB
TAULES, CADIRES I ALTRE ELEMENTS
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 continuarà exigint la taxa per a l’ocupació de terrenys de titularitat pública local per bars o cafès,
cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements, 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 per bars o cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements.
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.
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
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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 31 d’octubre de 2013, i
definitivament el 19 de desembre de 2013, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2014.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE
TITULARITAT PUBLICA LOCAL PER BARS O CAFÈS, CAFETERIES I RESTAURANTS AMB
TAULES, CADIRES I ALTRE ELEMENTS
CONCEPTE 316,02
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2014
Les tarifes de la taxa seran les següents:
Euros
A) Per cada metre quadrat, o fracció, i cada tres mesos continus
comptats de data a data, o fracció, d'ocupació:
1. En vies de categoria especial

41,20

2. En vies de primera categoria

28,21

3. En vies de segona categoria

21,58

4. En vies de tercera categoria

11,62

5. En vies de quarta categoria

6,64

En el supòsit de concessió de pròrroga extraordinària d’una durada màxima d’un mes o fracció (del mes)
per a aquelles llicències que finalitzin el 31 d’octubre, segons el previst a l’article 13.4 de l’Ordenança
d’ocupació de via pública, justificada en la prolongació de la temporada turística, la tarifa serà d’un terç de la
taxa d’ocupació que correspongui al termini continu. Si la llicència d’ocupació s’hagués concedit per un període
inferior a un trimestre a petició del subjecte passiu, però posteriorment sol·licitàs la pròrroga extraordinària
d’acord amb l’article 13.4 de l’Ordenança d’ocupació de via pública, i li fos concedida, no s’exigirà nou
abonament de la Taxa, sempre que el període extraordinari estàs dins la tarifa trimestral ja pagada.
També, excepcionalment, la tarifa a abonar serà d’un terç de la taxa, per cada mes o fracció d’excés, per a
aquelles sol·licituds de llicència que finalitzin el 31 de desembre i compleixin els requisits següents: 1) que ja
hagin abonat un període mínim d’un trimestre i 2) que el darrer període d’ ocupació sigui inferior a dos mesos.
B) Es consideraran vies de categoria especial les següents:
Alemanya, Avinguda
Alexandre Rosselló, Avinguda
Alfons el Magnànim
Almoina, Plaça
Antoni Marquès
Antoni Maura, Avinguda
Aragó (tram entre Avdes. a Gabriel Maura)
Arenal, Carretera
Argentina, Avinguda
Baró de Pinopar
Bartomeu Riutort
Blanquerna
Born, Passeig
Capellers, Plaça
Cardenal Rossell
Cartago
Catalunya
Compte de Sallent
Cort, Plaça
Drassana, Plaça
Ecce Homo
Espanya, Plaça
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Fàbrica
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
Marquès de la Fontsanta
Marquès del Palmer
Mercat, Plaça
Miquel Pellisa.
Olivar, Plaça
Oms
Parc de la Mar
Parcel·les
Palau Reial
Pescateria, Plaça
Porta Pintada, Plaça
Portixol, Passeig
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 1-1-2014, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 20-12-2013. Publicada al BOIB nº 174
de 19-12-2013

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS
D’OCUPACIONS TEMPORALS AMB PARADES I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS A TERRENYS
DE TITULARITAT PÚBLICA LOCAL
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 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 continuarà exigint la taxa per aprofitaments especials d’ocupacions temporals amb parades i
altres activitats similars a terrenys de titularitat pública 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
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l’aprofitament especial dels terrenys d’ús
públic local amb parades, casetes de venda, atraccions de firaires, taules d’aliments i begudes de bars a festes;
carpes, filmacions, gravacions i fotografia publicitària, promocions comercials, inauguracions o aniversaris de
locals comercials i altres activitats que comportin una utilització 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
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,
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 19 d’octubre de 2013, elevat a definitiu
perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor l’1 de gener de 2014.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS
D’OCUPACIONS TEMPORALS AMB PARADES I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS A TERRENYS
DE TITULARITAT PÚBLICA LOCAL
CONCEPTE 316,03
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2014
Les tarifes de la taxa seran les següents:
Superfície ocupada
- els primers 100 m2
- de 101 a 200 m2
- de 201 a 300 m2
- de 301 a 400 m2
- de 401 a 500 m2
- més de 500 m2

Euros per m2 i any
47,99
43,18
38,37
34,99
31,46
28,31

Euros per m2 i cada mes, comptat de data a
data, o fracció d’ocupació
4,00
3,60
3,20
2,92
2,62
2,36

La tarifa mínima serà de 12€ per aquells supòsits que el càlcul de la quota doni un resultat inferior a aquesta
quantia.

Euros
Filmacions i gravacions:
a) Per filmació d’anuncis publicitaris per a cinema i televisió amb finalitat
comercial lucrativa i amb ocupació de via pública, en aquells casos que no
estiguin emparades per conveni. Per dia o fracció
b) Igual al punt a), quan les empreses estiguin emparades per conveni de
col·laboració
Fotografies:
e) Per realització de fotografies comercials, sense assentament fixo (no
fotografia ambulant), per dia o fracció
f) Per realització de fotografies comercials, amb llicències de validesa des de
3 a 12 mesos fins al 31 de desembre de l’any en curs, per trimestre o
fracció

530,45
265,23

42,44

212,18
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2014, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 20-12-2012. Publicada al BOIB nº 174 de
19-12-2013

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INSTAL⋅LACIÓ DE PARADES DE VENDA
EN DETERMINADES ZONES DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, A MERCATS
MINORISTES, PERMANENTS I TEMPORALS
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. Mercats esporàdics.
d. Mercats artesanals o similars.
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 31 d’octubre de 2013, elevat
a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2014.
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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
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2014
Les tarifes de la taxa seran les següents:
Euros
1. Mercats permanents
- Per metre lineal i any
- Per metre lineal i trimestre natural
2. Mercats temporals
A. Mercats de 3 dies setmanals
- Per metre lineal i semestre natural
B. Mercats de 2 dies setmanals
- Per metre lineal i semestre natural
C. Mercats de 1 dia setmanal
- Per metre lineal i semestre natural
D. Les Meravelles
- Per metre lineal i dia
E. Mercat artesanal Molinar
- Període d’estiu (dos dies setmanals), per metre lineal i quadrimestre
- Període d’hivern (un dia setmanal), per metre lineal i quadrimestre
3. Mercats esporàdics i Mercats artesanals i similars
- Per metre lineal i dia

384,66
96,17

95,01
64,19
30,82
1,28
42,81
21,37
1,28

Per a la determinació de les tarifes es prendrà com a base el metre lineal de façana de venda o servei, en el
ben entès 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’equivalent 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 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 194
de 27-12-2012

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
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, 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.
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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
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, 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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor el dia 1 de gener de 2013.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SOL I VOL DELS
TERRENYS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CONCEPTE 316,06
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2013
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
2. Caixes de distribució i derivació d’electricitat, o similar, cadascuna, per any
En les de més dimensió, es calcularà el preu en proporció a la superfície ocupada, en
relació a l’exposada abans.
3. Estacions transformadores subterrànies i casetes de maniobres, que ocupin fins a 18 m2
, unitat i any
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
En cas de gasos i líquids que ofereixin perillositat, per metre lineal i any
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
Per als dipòsits subterranis de venda de carburants per a l’automoció, per m3 i any
6.Pals per al sosteniment de cables conductors, per unitat i any
7. Torres metàl·liques per al sosteniment de cables conductors, per unitat i any
8. Suports amb aïlladors o permòdols, adossats a edificació, que volin damunt la via
pública, per cada 100 suports i any
9. Mènsules o cavallets, amb els seus suports i aïlladors, per unitat i any
10. Quioscs i casetes transformadores i anàlegs amb superfície de fins a 18 m2, per unitat i
any
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
12. Rails, per metre lineal i any
14. Estacions o assortidors per a venda de gasolina o altres carburants, per m2 de
superfície ocupada i any
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 urbà, per cada cara útil de banderola i dia
16. Publicitat comercial sobre panells 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
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:
Euros
Vies de categoria primera i segona
626,78
Vies de categoria tercera
615,89
Vies de categoria quarta
543,20
Vies de categoria cinquena
501,42
Vies de categoria sisena
459,64
Vies de categoria setena
417,85

0,38
1,75

53,52

0,38
0,57
49,71
190,90
9,31
18,63
2,62
1,88
53,40

0,60
2,97
20,02

0,37
0,37
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 16-7-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada
al BOIB nº 99 de 16-07-2013.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
CONCEPTE 316,07
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
A l’empara del que preveuen els articles 57, 20 i 24.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o a una part
important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa, o els aprofitaments especials
constituïts al sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el
domini públic per prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o
una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament s’hagin d’utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o vol
de les vies públiques municipals, independentment de qui en sigui la persona titular.
3. En particular, es comprenen entre els serveis esmentats als apartats anteriors els subministraments d’aigua,
gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es presten, totalment o parcial, a través de
xarxes i antenes fixes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada per questa ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministrament d’interès general.
Subjectes passius
ARTICLE 3
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resulten
d’interès general o afecten a la generalitat o a una part important del veïnat, tals com els d’abastament d’aigua,
subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlegs, així com també les empreses que exploten
la xarxa de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica,
independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores
dels esmentats serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’aquests.
2. A l’efecte de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats
explotadores a què es refereix l’apartat anterior titulars de les corresponents xarxes a través de les quals
s’efectuen els subministraments.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que presten serveis o
exploten una xarxa de comunicació al mercat, conformement al que preveuen els articles 6 i concordants de la
Llei 32/2003, de 3 novembre, general de telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulta aplicable el que es preveuen els apartats
anteriors estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i el vol de la via pública, regulada a
l’Ordenança fiscal corresponent.
Successors i responsables
ARTICLE 4
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es
transmetren als socis, a copartícips o a cotitulars, que queden obligats solidàriament fins als límits següents:
a. Quan no existeix limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

146

Departament Tributari

b. Quan legalment s’ha limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspon.
Poden transmetre’s els deutes produïts a la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat,
encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense
liquidació, es transmetren a les persones o entitats que les succeeixen o són beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària, en cas de dissolució d’aquestes, es transmeten als destinataris dels béns i drets de les
fundacions, o als partícips o cotitulars de les esmentades entitats.
4. Les sancions que escauen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els
apartats 2, 3, 4 del present article s’exigeixen als successors d’aquestes.
5. Responen solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents:
a. Les que són causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva
responsabilitat s’estén a la sanció.
b. Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, en
proporció a les seves respectives participacions.
c. Els que succeeixen per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions
tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Responen subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que
no hagin fet els actes necessaris de la seva incumbència per complir les obligacions tributàries fins als límits
següents:
a. Quan s’han comès infraccions tributàries responen del deute tributari pendent i de les sancions.
b. En supòsits de cessació de les activitats, per les obligacions tributàries produïdes, que estiguin pendents en
la data de cessació, si no han fet el necessari per al seu pagament o han pres mesures causants de la falta de
pagament.
7. La responsabilitat s’exigeix en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general
tributària.

Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària
ARTICLE 6
1. Quan el subjecte passiu és titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies públiques, mitjançant la
qual es produeix el gaudi de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda
per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtenen anualment en el terme municipal les
empreses o entitats assenyalades a l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudi de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el subjecte passiu hagi utilitzat
xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment
en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar a la persona titular de la xarxa per l’ús
d’aquesta.
3. A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els que,
sent imputables a cada entitat, han estat obtinguts per aquesta com a contraprestació pels serveis prestats en
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària. Només se n’exclouen els ingressos
originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a. Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que corresponen a consums
dels abonats efectuats al municipi.
b. Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general
propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació,
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
c. Lloguers, cànons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que
utilitzen la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
d. Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans utilitzats en la
prestació del subministrament o servei.
e. Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
4. No s’inclouen entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els imposts indirectes que graven els serveis prestats
ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixen un ingrés propi de l’entitat que
és subjecte passiu de la taxa.
Així mateix, no s’inclouen entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes
pels serveis de subministrament que s’han d’utilitzar a les instal·lacions que estan inscrites a la secció 1a o 2a
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del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a
primera matèria necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a. Les subvencions d’explotació o de capital que les empreses poden rebre.
b. Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per
quantitats no cobrades, que s’han d’incloure en els ingressos bruts definits a l’apartat 3.
c. Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
d. Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e. Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades a l’article 3
d’aquesta Ordenança, que són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per
la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de la qual les esmentades empreses
siguin subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
Període impositiu i pagament de la taxa
ARTICLE 7
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessació en la utilització o
aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos
en els quals és procedent aplicar el prorrateig trimestral, conformement a les següents regles:
a. En els supòsits d’altes per inici d’activitat, s’ha de liquidar la quota corresponent als trimestres que resten
per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b. En cas de baixes per cessació d’activitat, s’ha de liquidar la quota que correspon als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina la cessació.
No obstant això, per a l’exercici de 2008 el període impositiu inclou des del dia d’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança fins al 31 de desembre de 2008.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a. Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència
corresponent.
b. Quan el gaudi de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança no requereix
llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte s’entén
que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que el sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es prolonguen durant diversos
exercicis, la meritació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l’any natural.
Règim de declaració d’ingrès. Altres serveis
ARTICLE 9
1. Respecte dels serveis de subministrament regulats a l’article 6 d’aquesta Ordenança s’estableix el règim
d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que té periodicitat trimestral i comprèn tots els ingressos
bruts facturats en el trimestre natural a què es refereixi. La cessació en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general implica l’obligació de fer constar aquesta circumstància en
l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data d’acabament.
2. Es pot presentar la declaració final el darrer dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre
natural. S’ha de presentar a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base
imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la
lletra c de l’article esmentat ha d’incloure la identificació de l’empresa o empreses subministradores de serveis
a les quals s’han facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos que declaren els subministraments a què es refereix l’apartat a de l’esmentat
article 6.3 no pot ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura,
instal·lats en aquest municipi.
3. Les empreses que utilitzen xarxes alienes han d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes a fi de
justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació
s’ha d’acompanyar amb la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedeix un document d’ingrés per a la persona interessada, que li permet satisfer la quota als llocs i amb
els terminis de pagament que s’hi indiquen.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts es deriva una liquidació de
quota inferior a 6 euros s’acumula a la següent.
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5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat en el punt 2 d’aquest article suposa l’exigència
dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
6. L’empresa Telefónica de España, SAU, a la qual va cedir Telefónica, SA els diferents títols habilitadors
relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no ha de satisfer la taxa perquè el seu import
queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà aquest Ajuntament.
Les restants empreses del Grupo Telefónica estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta
Ordenança.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10
1. La falta d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis
establerts en aquesta Ordenança constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’article esmentat.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació
d’aquesta taxa es tipifiquen i sancionen d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i l’Ordenança
fiscal general d’aquest Ajuntament.
3. La falta de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es
pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la
Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’article esmentat.
Disposició addicional 2a. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta
s’entendrà que són automàticament modificats o substituïts quan es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris dels quals provenen.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la corporació en sessió duita a terme el 30
de juny de 2008, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per acord plenari de 30 de maig de 2013,
elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir del 16 de juliol de 2013. Aquesta
modificació causa efectes des de l’1 de setembre de 2008.
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 194
de 27-12-2012

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 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, 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 prèviament 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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2013.
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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
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2013
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

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

Euros

1ª
2ª
3ª
4ª
1ª
2ª
3ª
4ª

122,45
95,65
55,76
36,41
104,08
81,30
47,40
30,95

1ª
2ª
3ª
4ª

157,43
121,94
72,01
46,81

1ª

262,38

2ª
3ª
4ª

204,96
119,49
78,03

1ª
2ª
3ª
4ª

21,83
17,05
9,94
6,49

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.uan 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 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 194
de 27-12-2012

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
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
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
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 25 d’octubre de
2012, i definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2013.
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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.
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013
Les tarifes de la taxa seran les següents:

1. Per metre lineal i dia

Euros
0,65
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 195
de 29-12-2012

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL
LABORATORI 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
2. Anàlisi microbiològica ordinària
Aigua + gel
3. Anàlisi mínima (6 determinacions)
4. Determinació d’hidrocarburs, greixos en aigua,
substàncies actives al blau de metilè i similars
5. Determinació de ferro en aigua
6. Clorurs, duresa, calci, magnesi, etc
7. Piscines
Aigües residuals
8. Determinació microbiològica
9. Determinació química
Aigües i begudes refrescants
10. Anàlisi química ordinària
11. Anàlisi microbiològica ordinària
12. Una determinació analítica
Vins
13. Anàlisi química ordinària
14. Anàlisi microbiològica
15. Una determinació analítica de tipus mitjà
16. Anàlisi metanol per cromatografia de gasos
Vinagres
17. Anàlisi química
18. Anàlisi microbiològica
19. Una determinació analítica de tipus mitjà
20. Anàlisi de metanol per cromatografia de gasos
Cerveses
21. Anàlisi química
22. Anàlisi microbiològica
23. Una determinació analítica ordinària
Farines, pa, pastes per a sopa i pastisseria
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22,30
12,60
17,50
18,80
9,60
3,00
39,20
49,30
52,10
75,75
37,05
8,55
134,85
29,60
12,65
37,55
199,35
33,50
13,00
37,55
86,00
25,15
7,95
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24. Anàlisi química
25. Anàlisi microbiològica
26. Anàlisi completa
27. Determinació analítica ordinària
Llet
28. Anàlisi química
29. Anàlisi microbiològica
30. Anàlisi microbiològica de llet esterilitzada
31. Determinació analítica ordinària
32. Determinació de greix i densitat
33. Determinació analítica per cromatografia de
gasos
Altres tipus de llet
34. Per cada determinació
Productes lactis (formatge, brossat, etc.)
35. Anàlisi química
36. Anàlisi microbiològica
37. Anàlisi completa
38. Determinació analítica ordinària
39. Determinació analítica per cromatografia de
gasos
Pinsos
40. Anàlisi química
41. Una determinació
42. Anàlisi microbiològica
43. Una determinació
44. Determinació de l’índex d’acidesa
45. Determinació analítica ordinària
Carn
46. Anàlisi química
47. Anàlisi microbiològica
48. Una determinació analítica
Productes càrnics tractats amb calor
49. Anàlisi química
50. Anàlisi microbiològica
51. Anàlisi completa
52. Determinació analítica ordinària
Productes càrnics crus curats
53. Anàlisi química
54. Anàlisi microbiològica
55. Anàlisi completa
56. Determinació analítica ordinària
Peix, crustacis, mol·luscos, marisc i ous
57. Anàlisi microbiològica
58. Determinació analítica ordinària
Olis i greixos
59. Anàlisi química
60. Determinació de greixos estranys per
cromatografia de gasos
61. Anàlisi completa
62. Determinació analítica ordinària
Mel i sucres
63. Anàlisi química
64. Anàlisi microbiològica
65. Anàlisi completa
66. Determinació analítica ordinària

75,90
72,75
148,70
10,35
128,30
40,65
66,65
7,35
15,80
37,75

4,05
74,05
70,65
144,70
11,05
37,50

194,70
27,80
107,10
17,80
10,55
49,75
196,70
109,75
23,60
311,40
141,10
452,55
17,35
252,75
113,00
365,75
14,55
112,85
18,70
213,05
49,95
263,00
21,85
136,10
44,15
180,25
15,00
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Xocolata i cacau en pols
67. Anàlisi química
68. Anàlisi microbiològica
69. Determinació de greixos estranys per
cromatografia de gasos
70. Anàlisi completa
71. Determinació analítica ordinària
Sal i condiments
72. Anàlisi de puresa i condicions per al consum
73. Determinació analítica ordinària
Hortalisses,
verdures,
llavors,
conserves
i
semiconserves
74. Anàlisi microbiològica
El preu total serà igual al preu de l’anàlisi
microbiològica més el preu de conservants multiplicat
pel nombre de conservants determinats.
Aiguardents, licors i aperitius
75. Anàlisi química
76. Determinació analítica ordinària
77. Determinació de proteïnes o nitrogen
78. Determinació de Bacillus cereus
Lactobacillus
79. Recompte
80. Identificació de lactobacillus
81. Pseudomona aeruginosa
Gelats
82. Anàlisi química
83. Anàlisi microbiològica
84. Enterotoxina estafilocòcica
85. Enterotoxina d’E.Colt
86. Identificació de la salmonela enterica
87. Determinació de la salmonela enterica
88. Determinació d’aeromones
89. Determinació d’aflatoxines
90. Determinació del grau de frescor d’un peix
91. Determinació de Lysteria
Determinació de plaguicides en aigües
92. Determinació de plaguicides
93. Identificació de plaguicides
94. Determinació de plaguicides en verdures
95. Determinació de l’activitat de l’aigua

187,70
67,25
81,35
255,00
15,90
107,95
13,50

100,30

235,85
13,85
19,65
16,15
14,45
51,35
16,55
41,95
40,00
64,50
40,50
64,60
51,45
40,25
45,20
32,00
60,65
35,85
53,20
90,55
56,35

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
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.
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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
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 25 d’octubre de 2012, i
definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2013.

159

Departament Tributari

Aquesta ordenança, substitueix, a partir de de l’1-1-2014, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 20-12-2012.
Publicada al BOIB nº 174 de 19-12-2013

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS D’APLICACIÓ PELS SERVEIS
ESPORTIUS I L’ÚS DE LA INFRAESTRUCTURA ESPORTIVA DE TITULARITAT MUNICIPAL
I. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte
D’acord amb l’article 127 i en relació amb l’article 41, ambdós del text la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Institut Municipal de l’Esport, d’ara
endavant IME, estableix el preu públic per la prestació de serveis, activitats esportives i ús de la infraestructura
esportiva de titularitat municipal.
Article 2. Meritació i obligats al pagament
Estan obligades a pagar el preu públic les persones físiques i jurídiques que utilitzin les instal·lacions
esportives municipals o es beneficiïn de les activitats o els serveis prestats per l’IME.
L’obligació de pagament del preu públic neix en el moment de la inscripció a l’activitat, la reserva de la
instal·lació o l’entrada al recinte, o en l moment que se’n concedeix l’autorització d’utilització.
II. NORMES DE GESTIÓ I CONDICIONS DE RESERVES PERIÒDIQUES DE LES
INSTAL·LACIONS
Article 3. Procediment de sol·licitud de les instal·lacions
Els usos col·lectius de caràcter continuat d’entitats i clubs esportius (temporada esportiva) es regulen
mitjançant el següent cronograma:
Del 10 al 30 de maig: presentació de sol·licitud de renovació de les entitats usuàries
De l’1 al 20 de juny: confirmació per part de l’IME de la renovació d’ús
De l’1 al 30 de juny: presentació de sol·licituds d’espai per a noves entitats
En qualsevol moment de l’any s’admeten sol·licituds de reserves d’espais, tan puntuals com de caràcter
continuat.
Las reserves per temporada o de caràcter continuat amb tarifa reduïda es formalitzen una vegada rebut
l’ingrés del 10% de la totalitat de la reserva, fins a un màxim de 250 € com a garantia, que s’ha d’abonar en un
termini no superior a 5 dies a partir de la confirmació de la reserva per part de l’IME. La falta de pagament dins
el termini fixat pot suposar perdre la reserva de l’espai. Les reserves sense tarifa reduïda no han de dipositar
garantia.
Article 4. Condicions d’ús de les instal·lacions esportives
1) No es permet la cessió de l’ús a tercers ni la subexplotació.
2) El pagament del preu públic dóna dret a l’ús de la instal·lació pel temps de la reserva i l’IME no es fa
responsable del material dipositat a les instal·lacions pels seus usuaris.
3) El temps necessari per a dur a terme les tasques de muntatge, desmuntatge o inactius es facturen.
4) Als partits oficials la reserva s’ha de fer 30 minuts abans de l’hora d’inici del partit. Excepcionalment es pot
ampliar aquest temps, d’acord amb la normativa oficial de joc de la federació corresponent.
5) En els casos de grups –de centres educatius, clubs/entitats esportives, etc.–, l’accés i la utilització de la
instal·lació esportiva reservada estan condicionats a la permanència del professor, monitor, entrenador o
delegat responsable del grup.
6) Una reserva s’ha d’anul·lar per escrit o per correu electrònic amb una antelació mínima de 72 hores; en cas
contrari s’ha d’abonar l’import complet de la reserva, llevat de les anul·lacions degudes a condicions
climatològiques adverses a instal·lacions no cobertes o per causes imputables a l’IME.
7) Les activitats promogudes o organitzades per l’IME tenen preferència en l’ús de les instal·lacions. Si
aquestes activitats afecten reserves ja confirmades, l’IME avisa les entitats afectades.
8) L’IME no té l’obligació de recol·locar els clubs, els equips, les entitats, les associacions, etc. en d’altres
espais alternatius en cas d’impossibilitat d’ús de l’espai esportiu.
III. ABONATS
Article 5. Condició
Té la condició d’abonat qualsevol persona, resident o no al municipi de Palma, que acredita la seva condició
d’abonat i és al corrent de pagament del rebut en curs.
La targeta s’entrega en el moment de la inscripció i és personal i intransferible, no caduca i s’activa amb el
pagament del rebut corresponent.
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La condició d’abonat dóna dret a utilitzar els espais de piscina i gimnàs, i els espais reservats a aquest efecte.
Article 6. Tipus d’abonament
L’abonament pot ser familiar o individual.
Abonament familiar:
S’entén com unitat familiar la formada per una parella de fet, matrimoni o adult, inclosos fills menors de 18 anys
en el moment de pagar l’abonament. L’IME estableix la documentació necessària a presentar.
Abonament individual:
Adult major d’edat (18 anys o més en el moment del pagament) i menors amb l’autorització prèvia del pare/de la
mare o tutor legal.
Abonament PAD:
Inclou abonament individual i dóna dret a la utilització dels espais reservats als abonats a totes les instal·lacions,
a més de les activitats programades a les instal·lacions en què estigui vigent aquesta modalitat. Només poden
optar al PAD a partir dels 15 anys. Els menors de 18 anys han de presentar autorització del pare/mare o tutor i
fotocòpia del DNI de qui l’autoritza.
Article 7. Duració de l’abonament
Las quotes són anual, semestral (sis mesos consecutius), trimestral (tres mesos consecutius), mensual (mes
natural).
Les quotes d’abonament PAD són trimestral (tres mesos consecutius), bimensual (dos mesos consecutius) i
mensual (mes natural).
S’entén en tots els casos dins l’any natural.
Article 8. Bo 30, bo 10, bo 3, bo 1
Els bons 30, 10, 3 o 1 donen dret a gaudir dels mateixos espais que els abonats, durant 30, 10, 3 o 1 dia
respectivament, a elegir per l’usuari dins l’any natural.
Un màxim de 2 bons d’1 dia es pot compensar amb un abonament el període del qual inclogui la data de l’ús del
bo.
Els centres esportius disponibles per a aquests bons són els que determina l’IME.
IV. CURSETISTES
Article 9. Té la condició de cursetista qui acredita la seva condició i està al corrent del pagament del rebut en
curs.
Juntament amb la primera mensualitat, si no és abonat, ha de pagar la quota de la matrícula d’inscripció. Quan
s’interromp la condició de cursetista per un període igual o superior a un any (12 mesos) ha de tornar a abonar la
matrícula.
Les quotes dels cursets són mensuals. La renovació dels cursets es fa mitjançant el pagament de la mensualitat,
que s’ha de dur a terme fins el 21 del mes anterior al venciment; si no, es perd la plaça.
Els cursets d’estiu estan exempts del pagament de la quota d’inscripció.
La no assistència continuada i no justificada durant 2 mesos a un curset o activitat programada es causa de baixa
automàtica si hi ha usuaris del curset en llista d’espera.
Els canvis de grups o baixes del cursets s’han de sol·licitar per correu electrònic, telefònicament o
presencialment a les oficines de la instal·lació.
En cas de baixa de cursets domiciliats la baixa és efectiva el primer mes que no s’ha pagat el rebut.
L’IME es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions, el seu contingut i el seu
horari.
V. EXEMPCIONS I TARIFES REDUÏDES D’ABONATS I CURSETISTES
Article 10. Tarifes reduïdes
Las tarifes reduïdes aplicables no són acumulables.
Article 11. Persones de 65 anys o més empadronades a Palma
Tarifa reduïda del 10% en abonament individuals i PAD.
Tarifa reduïda del 10% als cursets en horari de 8 a 17 h, llevat dels cursets d’instal·lacions exteriors (conceptes
B.2.2 i B.3.2). Aquesta tarifa només s’aplica a un curset per mes.
Exempció del preu públic als abonaments individuals i PAD en horari de 8 a 15 h.
Exempció del preu públic als cursets d’instal·lacions exteriors (conceptes B.2.2). Aquesta tarifa només s’aplica a
un curset complet.
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Article 12. Persones discapacitades, pensionistes per incapacitat permanent total, permanent absoluta i
gran invalidesa, i pensionistes per orfandat empadronats a Palma
S’entén per persona discapacitada la que té una minusvalidesa igual o superior al 33%.
Tarifa reduïda del 10% als abonaments individuals i als cursets, llevat dels cursets d’instal·lacions exteriors.
Aquesta tarifa només s’aplica a un curset per mes, després de presentar el certificat corresponent.
Els pensionistes per orfandat han de presentar cada any el certificat de la pensió renovat a partir dels 16 anys.
L’IME establirà la documentació a presentar per a acreditar la discapacitat o la condició de pensionistes per
incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa, i pensionistes per orfandat.
Article 13. Famílies monoparentals empadronades a Palma
S’entén per família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el qual conviuen els fills nascuts o
adoptats, que constitueixen el seu únic sosteniment.
La relació de la documentació acreditativa que s’ha de presentar per a acreditar que es forma part d’una família
monoparental està disponible a les oficines de l’IME.
Tarifa reduïda del 10% als abonaments individuals i als cursets, llevat dels cursets d’instal·lacions exteriors.
Aquesta tarifa només s’aplica a un curset per mes i persona. Només s’aplica la tarifa reduïda al progenitor i als
fills menors de 18 anys en el moment de pagar el curset.
Article14. Famílies nombroses empadronades a Palma
Tarifa reduïda del 90% en el preu dels cursets, llevat dels cursets d’instal·lacions exteriors.
Article 15. Joves empadronats a Palma
S’entenen per joves las persones de fins a 25 anys inclosos.
Tarifa reduïda del 50% en abonaments individuals.
Article 16. Abonats
S’entén per abonat qui és titular o beneficiari d’un abonament i està al corrent de pagament.
Tarifa reduïda del 75% a cursets i lloguer de pistes de tennis. Aquesta tarifa reduïda s’aplica a tots els abonats,
empadronats i no empadronats a Palma.
Exempts de quota d’inscripció als cursets. Aquesta excepció s’aplica a tots els abonats, empadronats i no
empadronats a Palma.
Article 17. Persones amb greus dificultats econòmiques empadronades a Palma
Es consideren persones amb greus dificultats econòmiques les que formen part d’una unitat familiar en la qual la
suma dels ingressos, per qualsevol concepte, de tots els seus membres és igual o inferior al salari mínim
interprofessional.
Les persones amb greus problemes econòmics, empadronades a Palma, poden sol·licitar per escrit l’exempció
del preu públic en un abonament i com a màxim un curset per mes.
L’imprès per a sol·licitar l’exempció del preu públic i la relació de la documentació acreditativa que s’ha de
presentar està disponible a les oficines de l’IME.
L’aplicabilitat de l’exempció sol·licitada es resol mitjançant resolució de la Gerència de l’IME.
Els serveis socials de l’Ajuntament de Palma, del Consell de Mallorca o del Govern de les Illes Balears, així
com entitats de Palma sense ànim de lucre dedicades a ajudar persones amb problemes econòmics o d’integració
social, poden sol·licitar per escrit l’exempció del preu públic per a les persones empadronades a Palma que tenen
dificultats econòmiques o problemes d’integració social. Aquesta sol·licitud ha de ser autoritzada per la Gerència
de l’IME.
Article 18. Promoció de l’esport
Mitjançant autorització de la Gerència de l’IME es pot aplicar l’exempció del preu públic establert en
abonaments i bons que s’ofereixin com a premis per activitats (concursos, rifes, competicions, etc.) de caràcter
promocional, popular, benèfic, esportiu, educatiu, social o cultural.
El Consell Rector de l’IME pot acordar una tarifa reduïda de fins el 50% en els preus d’abonaments, bons i
cursets per a realitzar campanyes de promoció dels serveis oferts per l’IME.

VI. EXEMPCIONS I TARIFES REDUÏDES DELS PREUS PÚBLICS DE L’APARTAT C LLOGUER
D’ESPAIS ESPORTIUS DE L’ANNEX I
Article 19. Tarifes reduïdes
Les tarifes reduïdes no són acumulables.

162

Departament Tributari

A les tarifes reduïdes el resultat s’arrodoneix a 50 cèntims d’euro.
19.1. Els alumnes de l’Escola Esportiva Municipal de Tennis tenen una tarifa reduïda del 50% en el lloguer de
pistes de tennis els dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de 8 a 13 h.
19.2. Als col·legis públics de Palma se’ls aplica l’exempció del preu públic als pavellons PTP, PTS, SCO, SER,
BMO, JSE, SOV, VHI, i JAM, i a les pistes exteriors, segons la disponibilitat de la instal·lació, si la instal·lació
s’usa dins l’horari lectiu del centre (i en tot cas limitat als dies laborables de dilluns a divendres i en horari de 8 a
15 h), per a fer classes d’ensenyament reglat corresponent a la matèria, l’àrea o l’assignatura d’educació física i
el centre docent es fa càrrec de l’obertura i el tancament del pavelló o pista poliesportiva.
19.3. Als centres educatius de Palma i a les associacions culturals/juvenils de Palma (si estan inscrites al
Registre municipal d’entitats ciutadanes) se’ls aplica una tarifa reduïda del 50%.
19.4. Les federacions esportives de les Illes Balears, les associacions i els clubs esportius de Palma inscrits al
Registre d’associacions esportives del Govern de les Illes Balears, les associacions esportives federades de
Palma i els centres d’educació especial tenen una tarifa reduïda del 20%.
19.5. En el lloguer d’espais esportius, excepte els regulats per l’article 19.6 i 19.7, per temporada per als
entrenaments dels seus equips, els clubs esportius federats i les associacions esportives federades amb domicili a
Palma poden triar una de les següents opcions:
Opció 1: Tarifa reduïda 10%.
Opció 2: Tarifa reduïda 5%, més la inclusió d’un logotip en un lloc visible a l’equipament esportiu amb el qual
juguen els partits oficials. El logotip ha d’estar present durant tota la temporada.
El disseny del logotip el proporciona l’IME i sempre fa referència a l’Ajuntament de Palma o a la marca Palma
de Mallorca com a ciutat.
El club ha de comunicar per escrit, amb la sol·licitud de la reserva d’espai per temporada, l’opció triada. Aquesta
opció s’ha de mantenir durant tota la temporada.
Si s’elimina el logotip de l’equipament es passa a facturar la tarifa reduïda del 10% a partir del mes en què
s’elimina.
19.6. S’aplica una tarifa reduïda del 5% a les reserves d’espais de piscines per temporada dels clubs de Palma
que pertanyen a la Federació Balear de Natació o a la Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques. Tots els
esportistes d’aquests clubs que han d’entrenar en una piscina municipal han de ser titulars o beneficiaris d’un
abonament.
19.7. S’aplica una tarifa reduïda del 5% als lloguers per temporada del gimnàs núm. 1 i sales i gimnasos del
Palau Municipal d’Esports Son Moix que realitzin els clubs de Palma. Tots els esportistes d’aquests clubs que
han d’entrenar en una sala o gimnàs del Palau Municipal d’Esports Son Moix han de ser titulars o beneficiaris
d’un abonament.
19.8. En el lloguer de camps de futbol (11 i 7, sencer o mig) sense suplements en horari de 8 a 16:
19.8.1. S’aplica una tarifa reduïda del 75% a totes les hores d’una reserva que té 3 hores dins un període de 4
dies consecutius.
19.8.2. S’aplica una tarifa reduïda del 65% a totes les hores d’una reserva que té com a mínim 4 hores dins un
període de 5 dies consecutius.
19.9. En el lloguer de carrers de piscina (25 i 50 m), piscina completa (equivalent a 10 carrers) de 25 i 50 m i
piscina de salts completa (equivalent a 6 carrers) o mitja (equivalent a 3 carrers):
19.9.1. S’aplica una tarifa reduïda del 80% a totes les hores d’una reserva que té com a mínim entre 50 i 70
hores dins un període de 20 dies consecutius.
19.9.2. S’aplica una tarifa reduïda del 70% a totes les hores d’una reserva que té com a mínim entre 71 i 100
hores dins un període de 20 dies consecutius.
19.9.3. S’aplica una tarifa reduïda del 60% a totes les hores d’una reserva que té més de 100 hores dins un
període de 20 dies consecutius.
A l’efecte de computar el nombre d’hores s’ha de tenir en compte que 1 hora és equivalent al lloguer d’1 carrer
durant 1 hora, de manera que si, per exemple, es lloguen 2 carrers durant 1 hora aquest lloguer computa com 2
hores.
19.10. En el lloguer de pistes cobertes, descobertes i pistes de poliesportius, amb suplements o sense, quan són
reserves prepagades d’una mateixa instal·lació:
19.10.1. S’aplica una tarifa reduïda del 80% a les reserves d’entre 10 i 15 hores dins l’any natural.
19.10.2. S’aplica una tarifa reduïda del 75% a les reserves d’entre 16 i 25 hores dins l’any natural.
19.10.3. S’aplica una tarifa reduïda del 70% a les reserves de més de 25 hores dins l’any natural.
Les reserves prepagades no admeten devolució, llevat que sigui per causes directament imputables a l’IME o
inclemències meteorològiques, en aquest cas es farà la devolució proporcional al nombre d’hores que queden per
gaudir.
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19.11. Mitjançant resolució de la Gerència de l’IME es pot aplicar una tarifa reduïda de fins el 0% del preu
públic establert, a les tarifes tant de l’apartat C com del D de l’annex I, “Preus i tarifes”, quan l’activitat que s’ha
de realitzar, esportiva o no, té caràcter de promoció de la ciutat o de l’esport, educatiu, benèfic, social, cultural,
polític (en aquest darrer cas, en els termes establerts a la normativa electoral), o és un partit o una competició
d’equips o esportistes de categoria nacional o internacional.
Article 20. Exempció del preu públic
20.1. Als partits oficials dels equips de clubs esportius federats amb domicili a Palma i les associacions
esportives
amb domicili a Palma que tenen reserva regular d’entrenaments per temporada, si no es cobra entrada o bé la
recaptació té una finalitat social o benèfica. Si se’n cobra s’aplica la tarifa dels entrenaments.
20.2. A les activitats o competicions esportives organitzades per l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca
o el Govern de les Illes Balears.
20.3. Als conceptes referents al pavelló englobats en l’apartat C.1 “Palau Municipal d’Esports Son Moix” de
l’annex I, “Preus i tarifes” als equips que, duent la referència a Palma en el seu nom, militen en una de les
següents lligues d’àmbit nacional:
Bàsquet: ACB, LEB Oro, LEB Plata, Lliga Femenina i Lliga Femenina 2.
Futbol sala: Primera i Segona Divisió Nacional.
20.4. A les competicions esportives oficials organitzades de manera puntual per una federació esportiva. En
queden exclosos els partits de lliga i competicions periòdiques dins la temporada que queden subjectes al que
determinen els articles 20.1 i 20.3.
VII. SUPÒSIT DE DEVOLUCIÓ DEL PREU PÚBLIC
No es fan devolucions amb caràcter retroactiu, llevat dels casos de revisió de certificats de minusvalideses.
Les quotes de cursets amb tarifa de no abonat són revisables quan es paga la quota de l’abonament que inclou la
mensualitat corresponent, sempre abans de l’inici del curset.
També són motiu de devolució els ingressos indeguts com a conseqüència d’errades de cobrament i/o
pagament.
Quan el curset o activitat programada no es pot dur a terme per causes imputables a l’IME es tornen les
quotes dels mesos o part proporcional en què no s’ha pogut realitzar el curset o activitat.
No es fan devolucions degudes als dies i horaris que l’IME té les instal·lacions tancades segons el seu calendari
d’obertura anual. Dels dies de tancament se n’informa a través del web de l’IME i dels tauler d’anuncis de les
instal·lacions.
Excepcionalment es pot aprovar una devolució del preu públic satisfet, si es donen causes justificades i
demostrables imputables a l’usuari que li impedeixen realitzar el curset o activitat. La devolució ha de ser
sol·licitada per escrit a la Gerència de l’IME.
Article 21. Cursets i activitats amb quota mensual
La devolució del preu públic implica la pèrdua de plaça al curset o activitat si hi ha persones en llista
d’espera.
En cas de baixa voluntària amb quotes mensuals pagades amb anterioritat, es tornen si es fa comunicat
abans de l’inici del mes.
Si se sol·licita la devolució del preu públic es pot sol·licitar la reserva de la plaça durant un mes si no hi
ha llista d’espera.
Article 22. Cursets, abonaments, PAD i activitats amb quotes superiors a un mes
Si l’usuari sol·licita la baixa es torna tot el preu públic cobrat i es cobren les mensualitats anteriors, inclosa la de
la notificació de la baixa.
VIII. NORMES DE PAGAMENT
Article 23. Reserves periòdiques
L’IME presenta la factura de l’1 al 15 del mes següent a l’ús i s’abona mitjançant domiciliació bancària.
L’impagament reiterat de les factures implica la pèrdua de la reserva i/o l’accés a les instal·lacions.
Modalitat de pagament: domiciliació bancària
La garantia es torna per transferència bancària una vegada pagades totes les factures de la temporada.
El preu aplicable és en tot cas l’establert a l’Ordenança en vigor en la data en què es desenvolupa l’activitat
objecte de la reserva.
Article 24. Abonats i cursetistes
Modalitats de pagament:
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a) Pagament en línia. Bonificació:
Imports entre 10 i 20 €, bonificació de 0,50 €
Imports superiors a 20 €, bonificació d’1,50 €
b) Domiciliació bancària:
Bonificació de 1,50 € als pagaments superiors a 20 €
c) En efectiu o amb targeta bancària a les oficines que disposi l’IME.
d) Carta de pagament.
IX. NORMES D’ÚS
1. L’IME no es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats pels usuaris a les instal·lacions esportives. Es
recomana no dur-hi objectes de valor.
2. Accés a la piscina: els menors de 14 anys no poden accedir a la piscina si no van acompanyats per un major
de 18 anys i després de pagar la quota d’accés del menor i de l’acompanyant.
3. L’accés al gimnàs d’abonats està autoritzat a partir de 16 anys.
4. La direcció de la instal·lació es reserva el dret de suspendre provisionalment o permanentment el dret
d’entrada en el cas de conductes incíviques que afectin greument la convivència o el material de la instal·lació.
5. No es permet organitzar classes particulars ni entrenaments sense l’autorització prèvia de l’IME.
6. Es prohibeix qualsevol tipus de relació sexual dins les instal·lacions esportives.
7. En qualsevol moment el personal de la instal·lació pot requerir que l’usuari s’identifiqui amb un document
acreditatiu. Els usuaris han d’atendre les indicacions dels monitors i personal tècnic de la instal·lació per tal de
garantir la seguretat i l’ús correcte de la instal·lació i els aparells. En cas contrari s’ha d’abandonar la instal·lació.
8. La pèrdua de la targeta que dóna lloc a l’expedició d’una de nova implica abonar el preu corresponent, llevat
que l’usuari hagi interromput la relació amb l’IME per un període igual o superior a 2 anys. L’expedició d’una
nova targeta per robatori amb denúncia o deteriorament és gratuïta.
9. La cessió del carnet i/o del rebut a una altra persona és motiu suficient de baixa immediata com a usuari de les
instal·lacions esportives municipals i cada una és qualificada com a persona non grata durant el període de
temps que la direcció de la instal·lació determina. En aquest supòsit no hi ha devolució del preu públic i es perd
la matrícula en el cas de cursets o activitats.
10. Queda prohibida l’entrada d’animals a qualsevol instal·lació, llevat dels cans guies.
11. Està prohibit menjar als vestuaris i als espais esportius (piscines, gimnasos, pavellons, etc.).
12. Per raons d’higiene és obligatori, als gimnasos amb aparells, usar la tovallola entre el cos i l’aparell utilitzat.
En acabar l’exercici s’ha d’eixugar la suor que hagi quedat a l’aparell utilitzat.
13. El material utilitzat s’ha de tornar al seu lloc després d’usar-lo.
14. És obligatori l’ús del casquet de bany a les piscines.
15. Els usuaris poden utilitzar les taquilles disponibles durant els períodes que realitzen activitats esportives a les
instal·lacions.
16. Les taquilles s’han de buidar una vegada finalitzada l’activitat. Al final de la jornada s’obren totes les
taquilles que estan tancades i els objectes trobats a l’interior es dipositen com a objectes perduts durant una
setmana a la recepció. L’IME no es fa responsable de la pèrdua o el deteriorament dels objectes trobats a les
taquilles. En el cas de taquilles que funcionen amb moneda aquesta no es torna, en concepte de despesa de
gestió. En el cas de taquilles que funcionen amb pany de maleta l’IME no es fa responsable del pany.
17. A les taquilles que funcionen amb pany de maleta és responsabilitat de l’usuari dur el pany. L’IME no es fa
responsable de la pèrdua del pany ni de la clau.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenannça, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 29 de juny de 1989,
la darrera modificació de la qual s’aprova provisionalment per acord plenari de 31 d’octubre de 2013 elevat a
definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2014
Per a tot el que no preveu aquesta Ordenança són d’aplicació l’Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció; el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i la resta de normativa de desenvolupament.
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ANNEX I. PREUS I TARIFES
Concepte 343.00
No
empadronats
A.1 ABONATS A LES GRANS INSTAL·LACIONS
Familiar anual any natural
Familiar 6 mesos consecutius dins any natural
Familiar 3 mesos consecutius dins any natural
Familiar mensual mes natural
Individual anual any natural
Individual 6 mesos consecutius dins any natural
Individual 3 mesos consecutius dins any natural
Individual mensual mes natural
Concepte 343.01
A.2. ABONATS INDIVIDUALS GRANS
INSTAL·LACIONS I PAD
PAD 3 mesos consecutius dins any natural
PAD 2 mesos consecutius dins any natural
PAD mensual mes natural
Concepte 343.33
A.3. ALTRES QUOTES
Bo 30
Bo 10
Bo 3
Bo 1
Quota duplicat targeta
Matrícula cursets

279,00 €
165,50 €
99,00 €
43,50 €
181,50 €
106,00 €
68,00 €
31,00 €

210,00 €
125,00 €
74,00 €
32,00 €
136,00 €
80,00 €
51,00 €
23,00 €

158,00 €
112,50 €
61,50 €

122,00 €
88,00 €
48,00 €

100,00 €
36,00 €
11,00 €
4,50 €
6,20 €
12,00 €

100,00 €
36,00 €
11,00 €
4,50 €
6,20 €
8,00 €

Minuts

No
empadronats

Empadronats

30
30
60
30
60
60

46,00 €
28,00 €
55,00 €
25,00 €
51,00 €
37,00 €

34,00 €
21,00 €
42,00 €
19,00 €
38,00 €
29,00 €

90
135
300
60

49,00 €
54,00 €
60,50 €
28,00 €
No
empadronats

36,00 €
40,00 €
47,00 €
28,00 €

Concepte 343.10
B.1. ACTIVITATS AQUÀTIQUES (quotes mensuals)
NATACIÓ NADONS 6-24 mesos
(amb adult a l’aigua)
NATACIÓ pingüins ( 2-3 anys)
NATACIÓ dofins (4-5 anys)
NATACIÓ INFANTIL/ADULTS/
AQUAGYM/AQUASALUT/
NATACIÓ PRE I POSTPART

CLASSES PARTICULARS
Concepte 343.20 / 343.21
Minuts
B.2. ACTIVITATS FÍSIQUES (quotes mensuals llevat que
s’indiqui el contrari)
B.2.1. GRANS INSTAL·LACIONS (Piscines Son Hugo,
Germans Escalas, S’Estel, Toni Servera, Xavi Torres,
Margarita Crespí, Rudy Fernández, Son Roca i Palau
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Municipal d’Esports)
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT, FITNESS I ALTRES
ADULTS

TENNIS ADULTS
TENNIS INFANTIL
MULTIESPORT INFANTIL
CLASSES PARTICULARS
B.2.2. INSTAL·LACIONS EXTERIORS
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT, FITNESS I ALTRES
ADULTS
Curs complet (9 mesos d’octubre a juny)
Mensual
Curs complet (9 mesos d’octubre a juny)
Mensual

60
120
180
60
120
60
120
180
60

34,00 €
45,00 €
54,00 €
38,00 €
54,00 €
33,00 €
46,00 €
52,50 €
28,00 €

25,00 €
33,00 €
40,00 €
29,00 €
41,00 €
25,00 €
34,00 €
39,00 €
28,00 €

120
120
180
180

52,50 €
12,00 €
62,50 €
14,00 €

52,50 €
12,00 €
62,50 €
14,00 €

No
empadronats

Minuts

Empadronats

Concepte 343.10 / 343.20 / 343.21
B.3. ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS-EEM

B.3.2. EEM EXTERIORS
Curs complet (8 mesos d’octubre a maig)
Mensual
Curs complet (8 mesos d’octubre a maig)
Mensual

Concepte 343.20
B.4 CAMPUS VACACIONAL
Act. ordinària (9 a 14 h)
Vacances escolares juny o setembre (per dia laboral)
Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31)
Mensual (de l’1 al 31)
Guarderia (7.30 a 9 h)
Vacances escolares juny o setembre (per dia laboral)
Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31)
Mensual (del 1 al 31)
Guarderia mig dia (14 a 15.30 h)
Vacances escolars juny o setembre (per dia laboral)
Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31)
Mensual (de l’1 al 31)
Menjador (14 a 15.30 h)
Vacances escolares juny o setembre (per dia laboral)
Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31)
Mensual (de l’1al 31)

120
180
180

41,00 €
48,00 €
48,00 €

31,00 €
35,00 €
35,00 €

60
60
120
120

30,00 €
7,00 €
30,00 €
7,00 €
No
empadronats

30,00 €
7,00 €
30,00 €
7,00 €
Empadronats

10,50 €
108,00 €
206,00 €

10,50 €
108,00 €
206,00 €

2,50 €
25,50 €
51,00 €

2,50 €
25,50 €
51,00 €

2,50 €
25,50 €
51,00 €

2,50 €
25,50 €
51,00 €

6,50 €
77,50 €
154,50 €

6,50 €
77,50 €
154,50 €
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Guarderia horabaixa (15.30 a 17 h)
Vacances escolars juny o setembre (per dia laboral)
Quinzenal (de l’1 al 15 i del 16 al 31)
Mensual (de l’1 al 31)

Concepte 343.30 / 343.32

C. LLOGUER D’ESPAIS ESPORTIUS
C.1 Palau Municipal d’Esports Son Moix
Pista sense llum ni climatització
Llum del pavelló entrenaments
Llum del pavelló competició
Llum del pavelló per TV
Ús de la graderia del pavelló per partit o esdeveniment
Pista amb una fase de llum per entrenament i graderia
Gimnàs núm. 1
Sales i gimnasos
C.2 Altres dependències
Germans Escalas (pavelló)
Pista cob. 45x27/20x40/30x27 poliesportius (PSA, PTP, PTS)
Pista cob. 15x27 poliesportius (PSA - transversal, SES, PTP transversal, PTS - transversal, PGE - transversal)
Pista cob. 45x27/20x40/30x27 pavellons (SCO, SER, BMO,
JSE, SFT)
Pista cob. 15x27 pavellons (SOV, VHI, JAM, SCO –
transversal, SFT - transversal)
Pista cob. pavellons 45x27/20x40/30x27 mitja (SER, BMO,
JSE, SFT)
Pista cob. 15x27 mitja pavellons (SOV, VHI, JAM)
Pista descoberta 45x27/20x40/30x27
Pista descoberta 15x27
Futbol 11
Futbol 7
Futbol 11 terra
Futbol 7 mig
Fase llum extra - Futbol 11 Son Moix
Fase llum extra - Futbol 7 Son Moix
Pista de tennis
Velòdrom
Sala velòdrom
Carrer 25 m piscina
Carrer 50 m piscina
Piscina 25x16 m/salts
Piscina 25x16 m/salts mitja
Piscina 25 m
Piscina 50 m
Marcador piscina
Sales
Espai waterpolo
Espai salts
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2,50 €
25,50 €
51,00 €

Ús exclusiu
dia

Preu hora

2,50 €
25,50 €
50,50 €

Suplement
llum per hora

60,00 €
21,00 €
42,00 €
125,00 €
460,00 €
2.400,00 €
88,00 €
51,00 €
2.211,00 €
1.437,50 €

1.050,00 €

718,50 €
442,50 €
265,00 €

1.658,50 €

1.713,50 €
3.427,00 €

49,00 €
49,00 €

21,00 €
21,00 €

29,00 €

16,00 €

37,00 €

16,00 €

21,00 €

8,00 €

18,50 €
10,50 €
21,00 €
12,00 €
72,00 €
45,00 €
35,00 €
24,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
36,00 €
21,00 €
36,00 €
11,00 €
15,00€
10,00€
6,00 €
41,00 €

10,00 €
35,00 €
37,00 €
28,00 €
34,00 €
158,00 €
84,00€
227,00 €
330,00 €
6,00 €
51,00 €
62,00 €
31,00 €
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Espais recinte esportiu
D. ALTRES SERVEIS
Palau Municipal d’Esports de Son Moix: climatització del
pavelló
Palau Municipal d’Esports de Son Moix: desmuntatge /
muntatge del paviment del pavelló per a acte

1.105,50 €

110,00 €

120,00 €
1.500,00 €
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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 1-1-2013, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 30-5-2012. Publicada al BOIB nº 195 de
29-12-2012

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:
Preu
4,42
4,42
6,12
9,13
10,17
20,91
7,77

1. Hamaques, per dia
2. Para-sols, per dia
3. Velomars normals, per hora
3. Velomars grossos, per hora
4. Taules de surf, per hora
5. Esqui nàutic, per quinze minuts
6. Esqui bus, per recorregut a la playa

IVA 18%
0,93
0,93
1,29
1,92
2,14
4,39
1,63

Total
5,35
5,35
7,41
11,05
12,31
25,30
9,40

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 25 d’octubre de
2012, i definitivament el 20 de desembre de 2012, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2013.
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Aquesta Ordenança substitueix i anul·la, a partir del 11-6-2013, l'aprovada per l'Ajuntament Ple el 27-09-2012.
Publicada al BOIB nº 83 de 11-6-2013.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES
D’INFANTS
CONCEPTE 341,08
ARTICLE 1. Concepte
Conformement al que preveu l’article 127, en relació amb 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 la 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 regeixen per la present Ordenança.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament del preu públic regulat a la present Ordenança les persones que sol·liciten
les prestacions del servei o, en qualsevol cas, les mares, els pares i els tutors de l’infant beneficiat.
ARTICLE 3. Quantia
1r. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és la fixada a les tarifes contingudes a
l’apartat següent, tenint en compte el nivell de renda facilitat per l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
2r. Les tarifes d’aquest preu públic són les següents:
Euros al
mes
1. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del
darrer IRPF actualitzat superior a 52.416,01 €
2. Per assistència, estada i alimentació d’un infant, amb un nivell de renda del
darrer IRPF actualitzat comprès entre 39.312,01 € i 52.416,00 €
3. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del
darrer IRPF actualitzat comprès entre 30.576,01 € 39.312,00 €
4. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del
darrer IRPF actualitzat comprès entre 21.840,01 € i 30.576,00 €
5. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del
darrer IRPF actualitzat comprès entre 13.104,01 € i 21.840,00 €
6. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del
darrer IRPF actualitzat inferior a 13.104,01
7. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb família vinculada a algun
centre d’atenció social i que compleixi els requisits del punt 2.1.6 del Llibre del
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (curs 13-14) per a optar a una plaça
d’alguna d’aquestes quotes:

320,30
268,30
213,30
163,30
110,30
78,00

52,00
34,50
13,70

8. Per assistència, estada i alimentació d’un infant matriculat a alguna de les aules
d’educació especial de les escoles de Son Roca o Ciutat Antiga en què, per tenir un
horari específic, es paga la meitat de la quota que correspon per nivell de renda del
darrer IRPF actualitzat, sempre que aquesta sigui igual o superiors a 78 €.
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3r. Les tarifes des del tram 2 al 7 s’apliquen únicament als usuaris empadronats al municipi de Palma.
En cas contrari, s’aplica la tarifa d’import màxim. En el cas que siguin fills o filles de treballadores o
treballadors del PMEI no empadronats a Palma s’aplicarà la quota en funció del nivell de renda.
4t. Pel servei extraordinari d’estiu a les escoles d’infants del Patronat, s’apliquen les mateixes tarifes.
ARTICLE 4. Normes de gestió
1. Els criteris de descompte són els següents:
* Les famílies amb dos o més infants matriculats a les escoles del Patronat Municipal d’Escoles
d’Infants, paguen una tarifa especial del 80% de la quota mensual per cada infant.
* Les famílies considerades nombroses paguen una tarifa especial del 80% de la quota corresponent.
* Les famílies que tinguin un infant amb necessitats especifiques de suport educatiu paguen un 80%
de la quota corresponent.
* Les dones víctimes de violència de gènere, i en risc d’exclusió social paguen un 80% de la quota
corresponent.
* Les famílies monoparentals paguen un 80% de la quota corresponent.
* Si s’acredita que la guàrdia i la custòdia de l’infant és dels padrins o d’altres familiars es paga una
tarifa especial d’un 90% de la quota mensual.
Aquestes reduccions s’apliquen sempre que es tracti de quotes de 78 € o superiors i no són
acumulables a la mateixa quota.
El pagament de les quotes mensuals regulades per aquest preu públic no inclou les quantitats que les
escoles, en concepte de material per a festes, sortides i altres despeses, puguin demanar a les mares,
als pares o als tutors dels alumnes.
*Descomptes específics per falta d’assistència per malaltia:
Si l’infant no assisteix a l’escola durant tot un mes, per motius justificats de malaltia, les mares, els
pares o tutors podran sol·licitar el pagament de la meitat de la quota corresponent (sempre i quant
aquesta sigui igual o superior a la de 78,00 €) 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 de malaltia, les mares, els pares
o tutors podran sol·licitar una reducció del 25% de la quota corresponent, excepte si es tracta del mes
de juliol. D’aquesta reducció tan sols es podran beneficiar dues vegades al llarg del curs
2. L’infant no pot gaudir del servei d’estiu ni començar un nou curs si dia 15 de juliol no s’han satisfet
tots els deutes amb el PMEI.
3. Les tarifes mensuals han de ser satisfetes dins els primers quinze dies de cada mes corrent.
4. El pagament mensual de la quota s’efectua mitjançant domiciliació o liquidació bancària.
5. Per a les altes que es produeixen dins els primers cinc dies, s’ha de liquidar la tarifa mensual
completa, i aquesta s’ha de satisfer dins els deu dies següents. Per a les que es produeixen després de
dia 5 de cada mes es liquida aplicant la proporció corresponent.
Per motius d’adaptació de les noves matricules, en el mes de setembre es paga mitja quota.
El mes de juliol es paga la meitat de la quota.
6. Les baixes en la prestació del servei s’han de notificar a través d’escrit dirigit a la coordinadora de
l’escola municipal d’educació infantil on l’infant estigui inscrit, almanco amb quinze dies d’antelació.
7. Procediment en el cas d’impagament:
Les quotes no abonades en els terminis prevists es gestionen de la manera següent:
*L’1 i el 15 de cada mes, les coordinadores de les escoles reben un correu electrònic amb les cartes de
pagament, on figura la data de venciment del rebut de les famílies deutores, per tal de lliurar-les-hi.
*Si el deute és de dos mesos i no es firma i es compleix l’acord escrit de pagament, es dóna de baixa
l’infant a través d’una resolució de la presidenta.
En qualsevol cas, les notificacions són per duplicat, de manera que una s’entrega a la persona
interessada i l’altra és per a l’expedient administratiu.
8. La manca d’assistència d’un infant durant un període superior als quinze dies sense avisar per
escrit, implica la baixa definitiva.
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9. Durant el curs escolar l’infant no pot absentar-se més d’un mes, excepte en el cas de malaltia. Si
s’incompleix aquesta norma l’òrgan competent, el Consell Rector, amb l’informe previ de la
coordinadora del centre, en dictaminarà la baixa i es cobrirà la plaça.
10. L’impagament de la quota durant dos mesos suposa la tramitació de la baixa definitiva i la pèrdua
de la plaça de l’infant.
En tot allò que no preveu aquesta Ordenança, hom s’ha d’ajustar al que disposa la normativa general
de funcionament de les escoles municipals d’educació infantil del PMEI, que es dicta amb l’aprovació
prèvia del seu Consell Rector.
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 23 de abril de 2013, elevat a
definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor el 11 de junio de 2013.
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALIZACIÓ D’ACTIVITATS
FORMATIVES, CULTURALS, MUSICALS I DE TALLERS ALS CENTRES CULTURALS
MUNICIPALS.
CONCEPTE 341,09
Concepte
ARTICLE 1
De conformitat amb l’article 127, en relació amb article 41, 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 estableix el Preu Públic per a la realització d’activitats formatives, culturals, musicals i de Tallers,
als Centres Culturals Municipals, que es regirà per la present Ordenança.
Obligats al pagament
ARTICLE 2
Estan obligats al pagament del preu públic les persones qui participin o assisteixin a les activitats
regulades per aquesta ordenança.
Quantia
ARTICLE 3
D’acord amb el que disposa l’article 47 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i amb el
que disposa l’article 23.2.b ) de la Llei 7/1985, de Règim local, la quantia del preu públic serà fixada per la Junta
de Govern de Palma a proposta, per a cadascuna de les activitats, del Tinent de Batle de l’àrea competent en
matèria de Participació Ciutadana, a instància, si escau, del/de la Regidor/a Delegat/da en matèria de
Participació Ciutadana, atenent al estudi econòmic que s’efectuarà de totes les activitats a realitzar.
A aquest efecte, una vegada elaborat l’estudi econòmic per part del tècnic responsable, s’informarà al/a
la Tinent de Batle per a l’elaboració de la proposta de determinació del preu públic, que s’elevarà a la Junta de
Govern de Palma per a la seva aprovació
Normes de gestió i cobrament de quotes
ARTICLE 4
1. El pagament del preu públic s’efectuarà al lloc on es realitzi l’activitat, en els termes i formes que
l'Ajuntament determini.
Les persones interessades en la utilització dels serveis objecte de la present ordenança ho sol·licitaran
de l’encarregat de la gestió dels mateixos. En aquest moment naixerà l’obligació del pagament del preu
públic.
No obstant l'anterior, qui sol·licitin algun dels serveis objecte de la present ordenança deuran ingressar
l'import íntegre del corresponent preu públic en el moment de la sol·licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter de
dipòsit previ, de conformitat amb el disposat en l’article 46.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu quan es presti el servei.
2. Si l’activitat no és directament gestionada per l’Ajuntament, la persona o entitat que tingui atribuïda la seva
gestió, únicament podrà percebre els preus públics aprovats per l’Ajuntament, sense perjudici del que
disposa l’article 44.2 de la Llei Reguladora d’hisendes Locals en la redacció donada pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALIZACIÓ D’ENSENYAMENTS
MUSICALS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE XEREMIERS, FLABIOL I TAMBORÍ DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA.
CONCEPTE 341,10
Concepte
ARTICLE 1
De conformitat amb l'article 127, en relació amb article 41, 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 estableix
el “Preu Públic per a la realització d’ensenyaments musicals”, a l’Escola Municipal de Xeremiers, Flabiol i
Tamborí”, als Centres Culturals Municipals de l’Ajuntament de Palma , que es regirà per la present Ordenança.
Obligats al pagament
ARTICLE 2
Estan obligats al pagament del preu públic les persones qui participin o assisteixin a les activitats regulades per
aquesta ordenança.
Quantia
ARTICLE 3
D’acord amb el que disposa l’article 47 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
amb el que disposa l’article 23.2.b ) de la Llei 7/1985, de Règim local, la quantia del preu públic serà fixada per
la Junta de Govern de Palma a proposta, per a cadascuna de les activitats, del Tinent de Batle de l’àrea
competent en matèria de Participació Ciutadana, a instància, si escau, del/de la Regidor/a Delegat/da en matèria
de Participació Ciutadana, atenent al estudi econòmic que s’efectuarà de totes les activitats a realitzar.
A aquest efecte, una vegada elaborat l’estudi econòmic per part del tècnic responsable, s’informarà al/a
la Tinent de Batle per a l’elaboració de la proposta de determinació del preu públic, que s’elevarà a la Junta de
Govern de Palma per a la seva aprovació.
Normes de gestió
ARTICLE 4
1.- El pagament del preu públic s’efectuarà al lloc on es realitzi l’activitat, en els termes i formes que
l’Ajuntament determini.
Les persones interessades en la utilització dels serveis objecte de la present ordenança ho sol·licitaran de
l’encarregat de la gestió dels mateixos. En aquest moment naixerà l’obligació del pagament del preu públic.
No obstant l'anterior, qui sol·licitin algun dels serveis objecte de la present ordenança, hauran d’ingressar
l'import íntegre del corresponent preu públic en el moment de la sol·licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter de
dipòsit previ, de conformitat amb el disposat en l’article 46.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu quan es presti el servei.
2.- Si l’activitat no és directament gestionada per l’Ajuntament, la persona o entitat que tingui atribuïda la seva
gestió, únicament podrà percebre els preus públics aprovats per l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa
l’article 44.2 de la Llei Reguladora d’hisendes Locals en la redacció donada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març.
.
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Aquesta Ordenança substitueix i anul·la, a partir del 01-01-2013, l'aprovada definitivament per l'Ajuntament Ple
el 22-12-2011. Publicada al BOIB nº 195 de 29-12-2012.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS Y LA
REALIZACIÓ D’ACTIVITATS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ.
CONCEPTE 341,11
CONCEPTE
Article 1.- De conformitat amb l’article 127, en relació amb article 41, 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 estableix el Preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats a l’Escola municipal de
formació, que es regirà per la present Ordenança.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2.- Estan obligats al pagament del preu públic les persones o entitats sol·licitin la prestació dels serveis o
la realització d’activitats de l’Escola municipal de formació regulades per aquesta ordenança.
QUANTIA
Article 3.1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà fixada a la tarifa continguda a l’apartat següent.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Professorat :
Fora de servei €

En hora de servei €

Personal docent amb titulació universitària, per hora
101,87

50,42

82,45
Monitor, per hora
57,83
Personal de fora de l’Illa, per hora
128,39
Coordinador, per hora
35,54
Conferència (F)
289,64
Taula rodona
115,62
Utilització d’instal·lacions:
Sales multi-usos A i F (capacitat màxima, 25 persones), per hora
Sala d’informàtica (capacitat màxima, 16 persones), per hora
Gimnàs, per dia
Sales D, E, G i H (capacitat màxima, 30 persones) per hora
Sala multi-usos gran (capacitat màxima, 60 persones- aules D+E), per hora
Sala de juntes/conferències (capacitat màxima, 20 persones), per hora
Galeria de tir:
- per hora i línia de tir
- munició, per cartutx
Cessió de medis audiovisuals, per hora
Galeria de simulació (capacitat màxima, 4 persones), per hora
Motocicleta, per hora o fracció
Sala d’informàtica Pl.Santa Eulàlia (capacitat màxima, 8 persones), per hora
Per cada hora d’utilització fora de l’horari habitual del centre
Equipament de bombers:
Pràctiques amb extintor, per extintor
Pràctiques amb bombona de propanito
DEA (desfibril·lador automàtic), per persona
Simulador d’incendis, per simulació

41,92
39,20
-----------

Personal especialitzat i amb experiència, per hora
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Euros
12,72
21,22
74,26
15,91
31,83
10,61
15,91
0,52
26,52
58,35
11,69
21,22
21,22
33,94
20,14
11,69
74,26
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Flash Over, per hora

32,34
NORMES DE GESTIÓ

Article 4. El pagament del preu públic s’efectuarà al lloc on es realitzi l’activitat, en els termes i formes que l'Ajuntament
determini.
Les persones o entitats interessades en els serveis i activitats objecte de la present ordenança ho sol·licitaran a
l’Escola municipal de formació. L’acceptació de la prestació del servei i del pressupost del preu públic
comportarà el naixement de l’obligació del pagament del preu públic. Els que sol·licitin algun dels serveis o
activitats objecte de la present ordenança hauran d’ingressar l'import íntegre del corresponent preu públic en el
moment de la sol·licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el disposat en
l’article 46.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, quedant elevat a definitiu quan es presti el servei.
Disposició final
La present Ordenança, originàriament aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 de juny de 2009. La
seva darrera modificació, aprovada per acord plenari de 25 d’octubre de 2012, i definitivament el 20 de
desembre de 2012, entra en vigor a partir del 1 de gener de 2013.
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Aquesta Ordenança substitueix, a partir del 16-09-2013, l'aprovada definitivament per l'Ajuntament Ple el 26-04-2012.
Publicada en el BOIB nº 127 de 14-09-2013.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALIZACIÓ D’ACTIVITATS
FORMATIVES, OCUPACIONALS I DE PROMOCIÓ ECONOMICA A PALMAACTIVA.
CONCEPTE 341.12
ARTICLE 1. Concepte
De conformitat amb l’article 127, en relació amb article 41, 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 estableix el
Preu Públic per a la realització d’activitats formatives, ocupacionals i de promoció econòmica a PalmaActiva,
que es regirà per la present Ordenança.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic les persones 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
A. Activitats ocupacionals.
Per a la realització d’activitats ocupacionals, d’acord amb el que disposa l’article 47 del Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i amb el que disposa l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de Règim local,
la quantia del preu públic serà fixada per la Junta de Govern de Palma a proposta, per a cadascuna de les
activitats, del Regidor de l’Àrea o Àrea delegada competent en matèria de treball, atenent al estudi econòmic que
s’efectuarà de totes les activitats a realitzar.
A aquest efecte, una vegada elaborat l’estudi econòmic per part del tècnic responsable, s’informarà al/a
Regidor de l’Àrea o Àrea delegada competent en matèria de treball per a l’elaboració de la proposta de
determinació del preu públic, que s’elevarà a la Junta de Govern de Palma per a la seva aprovació.
A aquests preus sel’s aplicarà l’IVA corresponent.
B. Cessió d’espais.
1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà fixada a la tarifa continguda a l’apartat
següent.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
Aules Centre de Formació PalmaActiva

Aula
1
2
3

Preu
hora
(més de 50 h.)

Entitats
socials
preu/hora

0.1

17,71 €

14,17 €

9,74 €

0.2

7,43 €

5,94 €

4,09 €

0.3

7,33 €

5,86 €

4,03 €

11,80 €

8,12 €

4

0.2+ 0.3

14,76 €

5

1.1

17,53 €

14,02 €

9,64 €

6

1.2

7,82 €

6,56 €

4,30 €

7

1.3

7,66 €

6,13 €

4,21 €

8

1.4

7,92 €

6,34 €

4,36 €

15,58 €

12,47 €

8,57 €

6,02 €

4,14 €

9
10

178

Preu
hora

1.3 + 1.4
1.5

7,53 €

11

2.1

7,67 €

6,14 €

4,22 €

12

2.2

10,07 €

8,06 €

5,54 €
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13

2.3

8,07 €

6,46 €

4,44 €

14

2.4

7,98 €

6,38 €

4,39 €

15

2.3+2.4

16,05 €

12,84 €

8,83 €

Locals Centre de Formació PalmaActiva

Local

Preu
hora

Preu
hora,
mes de 40
hores

Preu hora,
mes de 80
hores

Preu
reduït
entitats socials

16

Local 5

4,04 €

3,23 €

2,22 €

2,22 €

17

Local 14

4,59 €

3,67 €

2,52 €

2,52 €

18

Local 16

4,59 €

3,67 €

2,52 €

2,52 €

Centre coworking Llorenç Bisbal.

19

Espai
Lloc de
feina

Preu dia
2.34€

Preu mes.
51.48€

Sala de conferències Quarter Intendència- Espai 22.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Temps

Preu

Dues hores
Tres hores
Quatre hores
Cinc hores
Un dia
Dos dies
Tres dies
Quatre dies
Cinc dies
Entre 41 i 100 hores
Entre 101 i 200 hores
Més 200 hores

60€
90€
120€
150€
240€
420€
720€
960€
1.200€
24€/hora
22.5€/hora
21€/hora

Preu
reduït
51€
76,50€
102€
127,50€
204€
357€
612€
816€
1020€
20,40€
19,12€
17,85€

Els preus d’Espai 22 només inclouen la cessió temporal d’espais, altres despeses com seguretat, control
d’accessos, assistència àudio i so, etc. seran a càrrec del sol·licitant.
ARTICLE 4. Normes de gestió i cobrament de quotes
1. El pagament del preu públic s’efectuarà a PalmaActiva, en els termes i formes en que aquest determini.
Les persones interessades en la utilització dels serveis objecte de la present ordenança ho sol·licitaran de
l’encarregat de la gestió dels mateixos. En aquest moment naixerà l’obligació del pagament del preu públic.
No obstant l'anterior, qui sol·licitin algun dels serveis objecte de la present ordenança deuran ingressar l'import
íntegre del corresponent preu públic en el moment de la sol·licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit
previ, de conformitat amb el disposat en l’article 46.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu quan es presti el servei.
2. Si l’activitat no és directament gestionada per PalmaActiva, la persona o entitat que tingui atribuïda la seva
gestió, únicament podrà percebre els preus públics aprovats per PalmaActiva, sense perjudici del que disposa
l’article 44.2 de la Llei Reguladora d’hisendes Locals en la redacció donada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març.
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3.- Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament l’activitat no es pugui realitzar, procedirà la devolució
del preu públic satisfet.
4. Les activitats de l’organisme, pròpies o per conveni, les que es considerin d’interès general, per acord del
Consell Rector, i les d’interès social amb informe favorable de l’àrea de benestar social, no estaran subjectes al
preu públic
ARTICLE 5. Normes de gestió d’activitats ocupacionals
Oferta d’activitats ocupacional. En aplicació del 44.2 de la Llei Reguladora d’hisendes locals i atenent a l’estudi
econòmic de cada activitat, es podrà reduir fins al 100% de les places i d’aquestes fins al 100% del preu. El
volum màxim de subvenció que es pot aprovar a cada activitat vendrà determinada pels usuaris al que va
destinat i el pressupost disponible.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió de dia 26 d’abril de 2012. La seva darrera modificació ,
aprovada per acord plenari de 25 de juliol de 2013, elevat a definitiu perquè no es presentaren reclamacions,
entra en vigor el 16 de setembre de 2013.
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AL CENTRE DE FLASSADERS
CONCEPTE 341,13
ARTICLE 1. Fonament legal.
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pel capítol VI del títol I
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i altres normes concordants sobre les hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril,
reguladora de Taxes i Preus Públics. En tot allò no previst als textos anteriors s’aplicaran els preceptes d’aquesta
ordenança.
El preus públics que s’estableixen són els que figuren als annexos de tarifes, d’acord a l’estudi
econòmic que figura al corresponent expedient d’ordenació.
ARTICLE 2. Fet imposable
El fet imposable del preu públic són els serveis que es presten les activitats que es programen des del
Centre Flassaders i, en concret:
- l’ús temporal dels espais del Centre Flassaders
- la realització de tallers i activitats que s’hi organitzin
ARTICLE 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o activitats pels
quals cal satisfer-los.
ARTICLE 4. Quantia i obligació del pagament
4.1. Les quantitats dels preus públics venen detallades en els annexos a aquesta ordenança, per a cadascun dels
serveis i/o activitats de que es tracti.
4.2. L’obligació del pagament dels preus públics detallats en els annexos neix am l’inici de la prestació del
servei o la realització de l’activitat a que es refereixen.
4.3. L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de cobrir, com a mínim
el cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme.
4.4. Quan hi hagi raons socials, benefiques, o d’interès públic que ho aconsellin, l’Ajuntament pot fixar preus
públics per sota dels límits prevists a l’article anterior. En aquests casos, es consignarà en el pressuposts
municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferencia resultant, si n’hi ha.
4.5. Les tarifes es graduaran per les raons esmentades en l’article anterior.
4.6. Quan per l’activitat pugui provocar la destrucció o el deteriorament de béns de domini públic, el beneficiari,
sense perjudici del pagament del preu públi qeu li correspongui, quedarà obligat a reintegrar el cost total de
les despeses de reconstrucció o de reparació corresponents i a dipositar-ne prèviament, l’import que es
considera necessari per part de l’Ajuntament.
Si els danys són irreparables, s’indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al valos dels béns
destruïts o l’import del deteriorament ocasionat.
L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es
refereix aquest article.
ARTICLE 5. Normes de gestió, declaració i ingrés
1.
Les persones o entitats que sol·licitin els serveis regulats per aquesta Ordenança hauran d’ingressar
l’import del precio público en el moment de realitzar la reserva efectiva. 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.
La utilització del Centre de Flassaders haurà de contemplar que, almanco, un 20% de les places que
s’ofereixen per a tallers i activitats tenguin caràcter gratuït per a víctimes de violència de gènere, per a
persones derivades dels serveis socials municipals o de les seves entitats col·laboradores i per a persones amb
discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. En tot cas la utilització del centre quedarà
supeditada a la disponibilitat dels espais sol·licitats i a les prioritats establertes per l’Ajuntament.
ARTICLE 6. Cobrament
L’Ajuntament port exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti
o no es dugui a terme, l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
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ARTICLE 7. Exempcions i reduccions
7.1 Reduccions
Les entitats i associacions ciutadanes inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes podran
sol·licitar una reducció del 45% de la tarifa quan compleixin els següents requisits:
- que l’activitat realitzada tengui com a finalitat fomentar la conciliació familiar i laboral, la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, l’envelliment actiu o que presentin un interès social o educatiu.
- que siguin gratuïtes per a les participants.
Així mateix, pel que fa als tallers s’estableixen les següents reduccions:
- una reducció del 25% per a persones amb discapacitat igual o superior al 25%, membres de
families nombroses o de families mono-marentals, mono-parentals i majors de 65 anys i víctimes
de violència de gènere. Aquestes situacions s’han d’acreditar.
- Una tarifa familiar per a membres de la mateixa unitat familiar que realitzin el mateix taller.
- Una reserva del 20% de places gratuites per a persones d’aquests col·lectius als tallers adients als
perfils.
La concessió de la reducció es regularà mitjançant el procediment intern que estableixi el Servei d’Igualtat,
Majors i Família.
7.2. Exempcions
La utilització dels espais de centre per part dels serveis municipals estarà exempta del pagament de la
tarifa.
Així mateix, estaran exemptes del pagament de la tarifa les persones participants a tallers i/o activitats
que siguin víctimes de violència de gènere i persones amb discapacitat; també les persones amb risc social
derivades des dels Centres Municipals de Serveis Socials. Per a aquestes persones es reservarà el 20% de les
places dels tallers que es programin.
ARTICLE 8. Infraccions i sancions
L’Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen en concepte de preus públics per via de
constrenyiment d’acord amb la normativa vigent en matèria de recaptació d’ingressos de dret públic.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió de dia 30 de març de 2012, començarà a regir el día de la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 74 de 24-5-2012) i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AL CENTRE DE FLASSADERS
CONCEPTE 341,13
Espai
Tarifa €
Bonificació 45%
1. Sala de conferències (el període mínim lloguer és de 2 hores)
2 H ........................................................................................ 74,00............................................40,70
3 H ...................................................................................... 111,00............................................61,05
4 H ...................................................................................... 147,00............................................80,85
5 H ...................................................................................... 184,00..........................................101,20
6 H ...................................................................................... 220,00..........................................121,00
2. Aula creativa
1 H ........................................................................................ 20,00............................................11,00
2 H ........................................................................................ 40,00............................................22,00
3 H ....................................................................................... 60,00............................................33,00
4 H ........................................................................................ 80,00............................................44,00
5 H ...................................................................................... 100,00............................................55,00
6 H ...................................................................................... 120,00............................................66,00
3. Sala Multiús M1
1 H ........................................................................................ 20,00............................................11,00
2 H ........................................................................................ 40,00............................................22,00
3 H ....................................................................................... 60,00............................................33,00
4 H ........................................................................................ 80,00............................................44,00
5 H ...................................................................................... 100,00............................................55,00
6 H ...................................................................................... 120,00............................................66,00
4. Sala Multiús M2
1 H ........................................................................................ 12,00..............................................6,60
2 H ........................................................................................ 24,00............................................13,20
3 H ....................................................................................... 48,00............................................26,40
4 H ........................................................................................ 60,00............................................33,00
5 H ....................................................................................... 72,00............................................39,60
6 H ....................................................................................... 84,00............................................46,20
5. Aula d’estudi
1 H .......................................................................................... 8,00..............................................4,40
2 H ........................................................................................ 15,00..............................................8,25
3 H ....................................................................................... 22,00............................................12,10
4 H ........................................................................................ 29,00............................................15,95
5 H ....................................................................................... 36,00............................................19,80
6 H ....................................................................................... 43,00............................................23,65
6. Sala Taller 1
1 H .......................................................................................... 8,00..............................................4,40
2 H ........................................................................................ 15,00..............................................8,25
3 H ....................................................................................... 22,00............................................12,10
4 H ........................................................................................ 29,00............................................15,95
5 H ....................................................................................... 36,00............................................19,80
6 H ....................................................................................... 43,00............................................23,65
7. Sala Taller 2
1 H ........................................................................................ 10,00..............................................5,50
2 H ........................................................................................ 20,00............................................11,00
3 H ....................................................................................... 29,00............................................15,95
4 H ........................................................................................ 39,00............................................21,45
5 H ....................................................................................... 48,00............................................26,40
6 H ....................................................................................... 49,00............................................26,95
8. Aules amb equipament especial: gimnàs, ludoteca, cuina, informàtica
1 H ........................................................................................ 16,00..............................................8,80
2 H ........................................................................................ 32,00............................................17,60
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3 H ....................................................................................... 47,00............................................25,85
4 H ........................................................................................ 63,00............................................34,65
5 H ....................................................................................... 79,00............................................43,45
6 H ....................................................................................... 94,00............................................51,70
Servei de monitor.................................................................. 33,00
9. Sala d’exposicions 15 dies
Completa............................................................................. 312,51..........................................171,88
½ sala ................................................................................. 156,26........................................... 85,94
Situacions
Serveis de Tallers i Temps x Tu
Tarifa individual
Tarifa familiar
Especials
Tallers de participació i NTIC ................................................ 3 €/h.............................................5 €/h
Tallers especialitzats i monogràfics ........................................ 6 €/h...........................................10 €/h
bonificació 25%
Quota servei Temps x TU......................................................... ...................................................2 €/dia
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE PRESTEC DE BICICLETA
PÚBLICA
CONCEPTE 341,14
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 préstec de bicicleta pública, que es regirà per la present Ordenança.
L'objecte d'aquest preu públic és la utilització, pels usuaris de les bicicletes del Servei de préstec de la
bicicleta pública.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones a que es refereix el Reglament del Servei de préstec de la
bicicleta pública (Bicipalma) que sol⋅licitin el servei.
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:
- Tarifes d’abonaments de llarga durada (Exclusiu per a titulars de targeta ciutadana)
Tipus d’abonament

QUOTA €

1 ANY:
Abonaments sol·licitats abans del 30 de juny de
2013

24,00
15,00

6 MESOS

15,00

3 MESOS

9,00

1 MES

4,00

- Tarifes d’abonaments ocasionals de curta durada
Tipus d’abonament

QUOTA €

3 dies

9,00

5 dies

12,00

- Tarifes per usos
Ús

TARIFA

Primers 30 min. de cada ús

GRATUÏT

Para cada fracció consecutiva (de 30 min.)
posterior a la primera mitja hora

0,50 € cada 30
min. o fracció

Superat el límit màxim de 2 hores

3 € cada hora o
fracció
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S’aplicarà un recàrrec de 150 € en la targeta bancària dels usuaris quan aquests no tornin la bicicleta
abans de les 24 hores des de la seva retirada a l’estació.
Els preus expressats es consideren amb l’IVA inclòs
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, d’acord amb les especificacions del Reglament del Servei de préstec de la
bicicleta pública (Bicipalma). En aquest moment naixerà l'obligació del pagament del preu públic.
2. La gestió dels 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.
Disposició final
La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 26 de juliol de 2012, publicada
en el BOIB núm. 141 de 27 de setembre de 2012, entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el
BOIB (28-9-2012).
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN EL CONSERVATORI MUNICIPAL ELEMENTAL DE MÚSICA
DE PALMA - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA
CONCEPTE 341,15
ARTICLE 1. Fonament legal.
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pel capítol VI del títol I
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i altres normes concordants sobre les hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril,
reguladora de Taxes i Preus Públics. En tot allò no previst als textos anteriors s’aplicaran els preceptes d’aquesta
ordenança.
El preus públics que s’estableixen són els que figuren als annexos de tarifes, d’acord a l’estudi
econòmic que figura al corresponent expedient d’ordenació.
ARTICLE 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa són els serveis que es presten i les activitats que es programen en el
Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma – Escola Municipal de Música de Palma
ARTICLE 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que sol·licitin els serveis o activitats detallats en
l’article següent d’aquesta ordenança.
ARTICLE 4. Quantia i obligació del pagament
Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents :
Empadronats (€) No empadron(€)
1. Per l’obertura d’expedient, per primera i única vegada al centre ................... 25,00 ....................30,00
2. Preu de matrícula centre (anual) ..................................................................... 30,00 ....................35,00
3. Per quotes mensuals (10 al curs completes), de primer a quart
curs d’ensenyament reglat .............................................................................. 80,00 ..................120,00
4. Per a l’alumnat d’ensenyament inicial no reglat, de 5 a 7 anys
2 sessions setmanals ....................................................................................... 40,00 ....................60,00
5. Per a l’alumnat d’ensenyament inicial no reglat, de 8 a 12 anys
2 sessions setmanals ....................................................................................... 55,00 ....................80,00
6. Per a l’alumnat d’Instrument individual i llenguatge musical,
majors de 12 anys, 2 sessions setmanals......................................................... 70,00 ..................105,00
7. Altres activitats col·lectives :
- en grups d’entre 2 i 6 alumnes, 1 sessió setmanal ........................................ 40,00 ....................60,00
- en grups d’entre 7 i 14 alumnes, 1 sessió setmanal ...................................... 25,00 ....................40,00
- en grups de més de 15 alumnes, 1 sessió setmanal....................................... 10,00 ....................15,00
8. S’aplicaran les següents reduccions especials :
- 25 % de reducció a famílies nombroses de caràcter general
- 50 % de reducció a famílies nombroses de caràcter especial
- 50 % de reducció a persones que acreditin un 33% de minusvalidesa
ARTICLE 5. Normes de gestió, declaració i ingrés
1.- Les tarifes mensuals han de ser satisfetes dins els primers deu dies de cada mes.
2.- El pagament mensual de la quota s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària. De manera excepcional es
podrà sol·licitar el pagament mitjançant l’ingrés realitzat al compte bancari que l’Ajuntament tengui habilitat a
tal fi.
3.- Les altes que es produeixin dins els primers cinc dies hauran de liquidar la tarifa mensual completa i aquesta
serà satisfeta dins els deu dies següents. Les que es produeixin després de dia 5 de cada mes es liquidaran
aplicant la proporció corresponent.
4.- Les baixes en la prestació del servei s’han de notificar mitjançant escrit a la direcció del centre, almanco amb
quinze dies d’antelació.
5.- Procediment en el cas d’impagats:
Les quotes no abonades en els terminis prevists es gestionaran de la següent manera:
- El dia 15 de cada mes la direcció del centre rebrà un correu electrònic amb la relació d’alumnes deutors i
les cartes de pagament corresponents.
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- Des d’administració notificaran verbalment el deute al pare/mare o tutor de l’alumne facilitant un termini
de 3 dies hàbils per fer efectiu el pagament i entregar justificant del banc, o còpia, a la Secretaria del
centre. Si no s’ha efectuat el pagament s’entregarà notificació escrita.
- Si el deute és de dos mesos s’entregarà la segona notificació escrita i s’informarà a la direcció de l’escola.
- En qualsevol cas, les notificacions seran per duplicat, de manera que una s’entregarà a l’interessat i l’altra
serà per a la Direcció del centre.
- S’estableix un registre per a les notificacions verbals que serà complimentat per la Secretaria del centre.
6.- La manca d’assistència d’un alumne durant un període superior als quinze dies sense avisar pot implicar la
baixa definitiva. El centre ha de comunicar, amb 15 dies d’antelació, la baixa per escrit.
7.- Durant el curs escolar l’alumne no pot absentar-se més d’un mes. Si s’incompleix aquesta norma l’òrgan
competent, la Comissió de Seguiment, amb l’informe previ de la direcció del centre, en dictaminarà la baixa
i es cobrirà la plaça.
8.- Els deutes per quotes no satisfetes en els terminis assenyalats es recaptaran d’acord amb els procediments
generals del Reglament de recaptació i disposicions concordants.
9.- El no pagament de la quota durant dos mesos suposarà la baixa definitiva i la pèrdua de la plaça de l’alumne.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió de dia 27 de setembre de 2012, començarà a regir el día
de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 147 de 09-10-2012) i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació.
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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 58 del Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix i exigirà contribucions especials,
d'acord amb les normes contingudes als articles 28 a 37 de l’esmentat Text Refòs 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'ampliació 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'apartat 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 primera 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.
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.
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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 regulació 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.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació 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:
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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 permanentment 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
fraccionament 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 determinarà 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.
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,
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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'aquest
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 transmissió 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.
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 fraccionament 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'Ajunta-
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ment 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'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació 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, altrament, 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⋅laboració
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.
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'ampliació 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 administratives 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.
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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
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