
 1

AJUNTAMENT DE SÓLLER 
SERVEIS ECONÒMICS 
INTERVENCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS 
 
 
 

PER A L’EXERCICI 2.009 
 



 2

AJUNTAMENT DE SÓLLER 
-------------------- 

0. ORDENANCES GENERALS ............................. 5 

0-GE Ordenança fiscal general de gestió tributària ........ 5 

1-GE Ordenança general de recaptació de tributs .......... 16 

I. PREUS PÚBLICS .................................. 61 

1-PP Utilització de la grua elevadora municipal .......... 61 

2-PP Utilització de l'equip de so municipal .............. 64 

3-PP Utilització d’Ordinadors per connectar-se a INTERNET 66 

4-PP Utilització de serveis i material municipal ......... 68 

5-PP Serveis de la Residència Geriàtrica ................. 70 

II. TAXES ......................................... 73 

1-T Documents que expedeix la Administració .............. 73 

2-T Atorgament de llicències i autorització auto taxi .... 78 

3-T Atorgament de llicències urbanístiques ............... 81 

4-T Llicència obertura d’establiments .................... 86 

5-T Plaques de gual i d’obra ............................. 89 

6-T Retirada de vehicles per la grua municipal o la seva 
immovilització ........................................... 90 

7-T Cementiri Municipal .................................. 93 

8-T Servei de clavegueram ................................ 96 

9-T Recollida domiciliària de fems i residus sòlids urbans100 

10-T Quioscs en la via pública .......................... 106 

11-T Obertura de cales o sèquies en terrenys d'ús públic 110 

12-T Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies ... 114 

13-T Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires118 

14-T Llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, etc122 

15-T Mostradors i vitrines .............................. 128 

16-T Ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública 132 

17-T Entrada de vehicles a través de la acera y reserva de 
aparcament .............................................. 137 

18-T Rodatge i ròssec de vehicles no gravats per l’Impost de 
Circulació .............................................. 143 

19-T Vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin
........................................................ 146 

20-T Conducció de cadàvers i altres serveis funeraris ... 148 

21-T Subministrament Municipal d´aigua .................. 150 



 3

22-T Servei d'escorxador, llotges i mercats ............. 156 

23-T Utilització de columnes i altres instal·lacions 
municipals per anuncis .................................. 159 

24-T Realització de proves de personal .................. 161 

25-T Utilització cambra mortuòria municipal ............. 163 

26-T Estacionament de vehicles en els espais públics 
municipals .............................................. 165 

27-T Utilització de la Sala Magna per a cerimònies de 
casament ................................................ 170 

28-T Utilització d’instal·lacions esportives (Escola 
Municipal d’Esports) .................................... 171 

29-T Servei de recollida i trasllat d’animals ........... 174 

30-T Museu de la Mar i Oratori de Sta. Caterina ......... 177 

31-T Escola Municipal de Música ......................... 178 

32-T Utilització de l’Oratori de San Ramon de Penyafort . 180 

33-T Parking de Lepanto ................................. 181 

34-T Obligació de col·locació de cartells d’obres menors 182 

III. IMPOSTS ..................................... 185 

1-I Impost sobre béns immobles .......................... 185 

2-I Impost sobre vehicles de tracció mecànica ........... 187 

3-I Impost sobre construccions, instal·lacions i obres .. 192 

4-I Impost sobre increment valor terrenys de naturalesa 
urbana .................................................. 194 

5-I Impost sobre activitats econòmiques ................. 203 



 4

AJUNTAMENT DE SÓLLER 
-------------------- 
 

 
E D I C T E 
----------- 

 
En compliment amb allò que disposa l'article 17.4 del R.D.L. 

2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, es transcriu l'acord que ha 
esdevingut definitiu, i el text de les modificacions de les 
ordenances municipals, aprovat per l'Ajuntament Ple, en la sessió 
de dia 22 d'octubre de 2008. 
 
 

MODIFICACIÓ DE  LES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS RELATIVES 
A PREUS PÚBLICS, TAXES I IMPOSTS.-  

 
Atesa la necessitat d’adequar el cost dels serveis 

municipals als ingressos, se sotmet a la consideració de 
l'Ajuntament en Ple l'aprovació d'un expedient de modificació de 
les Ordenances fiscals municipals, segons una relació de les 
mateixes que s'adjunta a aquest acord. La Corporació per majoria 
absoluta ACORDA: 
 

1er.- Aprovar inicialment totes i cadascuna de les 
Ordenances fiscals municipals, adjuntes a l'acord, en els termes 
en que figura dins el present expedient. 
 

2on.- Exposar l'expedient de modificació a Informació 
pública, durant un període de 30 dies, mitjançant la seva 
publicació en el BOCAIB, així com en un diari dels de més difusió 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

3er.- Finalitzat el període d'exposició pública, i en cas 
que no hi hagi reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat 
l'acord provisional. 
 

4t.- Una vegada aprovat definitivament, es procedirà a la 
publicació íntegra dels texts de cada una de les respectives 
Ordenances, així com de la classificació dels carrers en 
categories, en el BOCAIB, sense que entrin en vigor fins que 
s'hagi dut a terme l'esmentada publicació. 
  
   

Relació de les  Ordenances fiscals que es modifiquen, amb el 
text íntegre de les mateixes: 
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0. ORDENANCES GENERALS 
 
 

0-GE 
 

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

CAPÍTOL I 
PRINCIPIS GENERALS 

 
Article 1r.- OBJECTE. 

 
Fent us de les facultats concedides en l’ article 106 de la 

Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local de 2 d’abril, 
els articles 15 a 19 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Reglament General 
de Recaptació aprovat per RD 939/2005 de 29 de juliol i d’altres 
disposicions concordants , aquest Ajuntament aprova L’Ordenança 
Fiscal General, amb l’objecte d’establir els principis bàsics i 
les normes comunes a totes les exaccions que constitueixen el 
règim fiscal d’aquesta Ajuntament. 
 
Article 2n.- GENERALITAT DE LA IMPOSICIÓ. 

 
1.- L’obligació de contribuir, tal i com s’estableix en 

aquesta Ordenança Fiscal General i les respectives Ordenances 
Fiscals Particulars, és general i no podran aplicar-se altres 
exempcions, reduccions o bonificacions que les concretament 
previstes i autoritzades per la Llei. 

2.- Serà nul, tot pacte, contracte o sistema que tingui per 
objecte la modificació de qualsevol dels elements de l’obligació 
tributària, llevat d’allò especialment disposat per la  Llei. 
 
Article 3r.- ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

 
Aquesta Ordenança Fiscal General obligarà: 
a) Àmbit territorial: a tot el terme municipal de Sóller. 

b) Àmbit temporal: començarà a regir a partir de l’exercici 
següent al de la seva aprovació o modificació i regirà fins que 
s’acordi una nova modificació o derogació. 
c) Àmbit personal: a totes les persones físiques o jurídiques 
susceptibles de drets i obligacions fiscals, així com als Ens 
col·lectius que sense personalitat jurídica siguin capaços de 
tributació per ésser centre d’imputació de rendes, propietats o 
activitats. 
 
 
Article 4t.- INTERPRETACIÓ. 
 

1.- Les exempcions, bonificacions i reduccions seran 
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interpretades en sentit restrictiu i no s’aplicaran a d’altres 
supòsits que els específicament assenyalats. 

2.- No s’admetrà l’analogia per a d’altres aplicacions que 
no siguin estrictament les de l’àmbit del fet imposable o el de 
les exempcions o bonificacions. 

3.- Quan a les respectives Ordenances es declari exempt del 
pagament de les exaccions a l’Estat, aquest benefici no 
s’estendrà a les entitats o organismes que, qualsevol que sigui 
la seva relació o dependència amb l’Estat, gaudeixin de 
personalitat jurídica pròpia i independent d’ell i no tinguin per 
Llei exempció especial. 
 
Article 5è.- EXIGIBILITAT DE L’EXACCIÓ. 
 

L’exacció s’exigirà d’acord amb la veritable naturalesa 
jurídica i econòmica del fet imposable. 
 

CAPÍTOL II 
LES EXACCIONS 

 
Article 6è.- ENUMERACIÓ. 
 

Les exaccions d’aquesta Ajuntament regulades per la present 
ordenança seran les que assenyala el Títol III del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 7è.- QUANTIA I MERITACIÓ. 
 

1.- L’import de les taxes per la prestació d’un servei o la 
realització d’una activitat no podrà excedir del cost real o 
previsible del servei o l’activitat de la que es tracti, segons 
l’art. 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. Però en el cas que, el procediment de gestió del 
cobrament fos mitjançant autoliquidació amb la modalitat de 
quadern 60, i en el càlcul del tribut l’import de la quota fos 
inferior a 10 €, és liquidaran 10€ en concepte de tribut. El 
motiu es que l’import esmentat es considera com a cost mínim dels 
serveis de gestió i recaptació, pel sistema d’autoliquidació. 

2.- L’import de les taxes per a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local es fixarà prenent 
com a referència el valor que tindria al mercat la utilització si 
els béns no fossin de domini públic. 

3.- La meritació es realitzarà de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 25, 26 i 27 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

CAPÍTOL III 
ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA 

 
Article 8è.- EL FET IMPOSABLE. 
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1.- El fet imposable és el pressupost de naturalesa jurídica 

o econòmica, fixat en l’Ordenança corresponent per a configurar 
cada exacció, la realització de la qual origina el naixement de 
l’obligació de contribuir. 

2.- Cada Ordenança Fiscal particular completarà la 
determinació del fet imposable, així com les condiciones en les 
quals neix l’obligació de contribuir. 
 
Article 9è.- SUBJECTE PASSIU. 
 

1.- Subjecte passiu és la persona natural o jurídica que, 
segons l’ordenança de cada exacció, resulta sotmesa al compliment 
de les obligacions tributàries. 

2.- Tindran la consideració de subjecte passiu: 
a) El contribuent, que és la persona sobre la qual recau 
l’exacció, és a dir, la persona natural o jurídica a qui 
l’Ordenança Fiscal imposa la càrrega tributària derivada del fet 
imposable. 
b) El substitut del contribuent, que és la persona obligada a 
pagar l’exacció, és a dir, aquella qui per imposició de la Llei o 
de l’Ordenança està obligada a complir les prestacions 
tributàries, materials o formals. 

3.- També tindran la consideració de subjecte passiu les 
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que 
mancades encara de personalitat jurídica, constitueixin una 
unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició. 

4.- La posició del subjecte passiu i els altres elements de 
l’obligació tributària no podran ser alterats per actes o 
convenis dels particulars. Aquests actes o convenis no produiran 
efectes davant de la Ajuntament, sense perjudici de les 
conseqüències jurídico-privades, que en puguin resultar. 

5.- El beneficiari del servei, en la mesura que tingui béns 
suficients, sempre serà solidari en l’obligació del pagament de 
les quotes. 
 
Article 10è.- SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT.- 
 

1.- Les persones físiques o jurídiques, obligades al 
pagament d’una exacció, ho seran per algun d’aquests conceptes: 
a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o com a substitut. 
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor de 
la titularitat de béns afectats per la Llei al pagament del deute 
tributari. 

2.- Els obligats davant l’Administració per deutes 
tributaris respondran del pagament amb tots els seus béns 
presents i futurs, exceptuant les limitacions establertes per 
Llei. 

3.- Essent un el deute i diversos els obligats a resoldre’l, 
la responsabilitat serà solidària, llevat precepte exprés 
contrari de la Llei. 
 
Article 11è.- OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU. 
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El subjecte passiu està obligat a: 
1.- Pagar el deute tributari. 
2.- Formular quantes declaracions i comunicacions s’exigeixen per 
a cada tribut. 
3.- Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions. 
4.- Proporcionar les dades, informes antecedents i justificants 
que tinguin relació amb el fet imposable. 
 
Article 12è.- RESPONSABLES SUBSIDIARIS. 
 

1.- Tant en la responsabilitat solidària com en la 
subsidiària s’actuarà d’acord amb el que disposa l’ordenança 
fiscal particular i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 

2.- En els casos de responsabilitat subsidiària serà 
inexcusable la prèvia declaració d’insolvència del subjecte 
passiu mitjançant acte administratiu de derivació de 
responsabilitat, sense perjudici de les mesures cautelars que 
abans d’aquesta declaració pugui adoptar la Ajuntament, d’acord 
amb les prevencions reglamentàries establertes. 
 
 
 
Article 13è.- DOMICILI FISCAL. 
 

Per a la determinació del domicili, l’Administració podrà 
exigir als subjectes passius que declarin llur domicili 
tributari. 

A tots els efectes s’estimarà subsistent l’últim domicili 
consignat per aquells en qualsevol document de naturalesa 
tributària mentre no en donin coneixement a l’Ajuntament d’un 
altre o aquesta no el rectifiqui mitjançant la comprovació 
escaient. 
 
Article 14è.- BASE DE GRAVAMEN. 
 

1.- S’entén per base de gravamen: 
a) La qualificació del fet imposable com a mòdul d’imposició, 
quan el deute tributari estigui determinat per quantitats fixes. 
b) Les unitats de quantitat, pes o mesura del fet imposable, 
sobre les quals s’aplicarà la tarifa escaient per arribar a 
determinar el deute tributari. 
c) La valoració en unitats monetàries del fet imposable tingut en 
compte per l’Administració Municipal, sobre la qual, una vegada 
practicades, en el seu cas, les reduccions determinades en les 
respectives ordenances particulars, s’aplicarà el tipus escaient 
per arribar a la determinació del deute tributari. 

2.- En l’Ordenança pròpia de cada exacció s’establiran els 
mitjans i mètodes que serviran per a determinar la base de 
gravamen. 
 
Article 15è.- DECLARACIONS. 
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1.- L’Administració pot rebre declaracions, esmena de 
defectes advertits, així com informació suplementària. 

2.- Les altes presentades pels interessats o descobertes per 
l’acció investigadora de l’Administració tindran efectes des de 
la data que, per disposició de cada ordenança particular neixi 
l’obligació de contribuir. 

3.- Les baixes hauran d’ésser formulades per escrit pels 
subjectes passius, i produiran efectes a partir del període 
següent del que haguessin estat presentades, essent requerit, per 
a l’acceptació la identificació del nou subjecte, en el cas que 
calgui. 
 

CAPÍTOL IV 
EL DEUTE TRIBUTARI 

 
 
 
Article 16è.- TIPUS DE GRAVAMEN. 
 

Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en 
epígrafs, conceptes i classes. Quan la complexitat de la tarifa 
ho exigeixi es desdoblaran en subclasses, per a major fixació i 
claredat. 
Article 17è.- QUOTA. 

 
La quota es determinarà en cadascuna de les ordenances 

fiscals particulars. La meritació es realitzarà de conformitat 
amb allò que s’estableix en els articles 25, 26 i 27 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 18è.- DEUTE TRIBUTARI 

 
El deute tributari és la quantitat que deu el subjecte 

passiu a l’Administració, integrada per la quota tributària i en 
el seu cas, per: 
a) L’interés de demora. 
b) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les 
quotes. 
c) El recàrrec d’executiva. 
 
Article 19è.- RESPONSABILITAT DEL PAGAMENT 
 

La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable 
determinarà que quedin solidàriament obligats enfront de la 
hisenda municipal. Quan juntament amb els subjectes passius es 
declari, per l’ordenança particular pròpia de cada exacció, 
l’existència d’altres responsables amb caràcter principal o 
subsidiari, s’entendrà que dintre del grau corresponent, la 
responsabilitat és sempre solidària, per a la resta s’estarà al 
què disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
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Article 20è.- EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI. 
 
A) Pel pagament o compliment. 
B) Per prescripció. 
C) Per compensació 
D) per condonació 
1.- El pagament de les exaccions provincials, pel que fa a 
mitjans, mode, forma, terminis, i 
d’altres extrems, es regularà pel que s’estableix en el Capítol 
VI Recaptació d’aquesta ordenança. 
2.- Prescriuen als quatre anys els següents drets i accions: 
A) A favor dels subjectes passius: 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari 
mitjançant l’oportuna liquidació comptant el termini des del dia 
que neix l’obligació. 
b) L’acció per imposar sancions tributàries, comptant des de la 
data que finalitzi el termini de pagament voluntari. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries, comptant des del 
moment en què s’incorre en l’infracció.  
B) A favor de l’Administració: 
El dret a la devolució d’ingressos indeguts comptat des del dia 
en què es va realitzar l’ingrés. 
3.- Els terminis de prescripció detallats en el paràgraf A) de 
l’apartat 2 d’aquest mateix article s’interrompen: 
a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement 
formal del subjecte passiu conduent al reconeixement, 
regularització, inspecció, assegurament, comprovació, liquidació 
i recaptació de l’exacció acreditativa per cada fet imposable. 
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol 
classe: quan per culpa imputable a la pròpia administració 
aquesta no resolgui dins del termini marcat per la legislació 
vigent, el període de prescripció tornarà a computar-se a partir 
del moment en que s’hagi d’entendre com ha transcorregut el 
termini. 
c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu conduent al 
pagament del deute tributari. 
4.- En el cas del paràgraf B de l’apartat 2 d’aquest article, el 
termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acte fefaent 
del subjecte passiu que pretengui la devolució de l’ingrés 
indegut, o per qualsevol acte de l’Administració que en reconegui 
l’existència. 
5.- La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense necessitat que la 
sol·liciti el subjecte passiu.  
6.-La interrupció del termini de prescripció s’ajustarà a les 
normes contingudes en els articles 61 i 62 del Reglament General 
de Recaptació, aprovat per Reial Decret 1.684/1990 de 20 de 
desembre. 
 
Article 21è.- CONDONACIÓ. 
 

1.- Els deutes solament podran ser objecte de condonació, 
rebaixa o compensació, en virtut  de la Llei, en la quantia i amb 
els requisits que en ella es determinin. 

2.- La condonació extingeix el deute en els termes previstos 
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en la Llei que l’atorgui. 
 
Article 22è.- INSOLVÈNCIA. 
 

1.- Els deutes que no hagin pogut fer-se efectius per 
insolvència provada pel subjecte passiu i altres responsables, es 
declararan provisionalment extingits en la quantitat procedent 
mentre no es rehabilitin dintre del termini de prescripció. 

2.- Si vençut aquest termini no s’hagués rehabilitat el 
deute, aquest quedarà definitivament 
extingit. 
 
Article 23è.- INFRACCIONS TRIBUTÀRIES. 
 

1.- Són infraccions tributàries, les accions o omissions 
voluntàries, antijurídiques, tipificades en les lleis, ordenances 
fiscals i altres disposicions que regulen la Hisenda municipal. 

2.- Tota acció o omissió constitutiva d’una infracció 
tributària es suposa voluntària, llevat de prova en contrari. 

3.- En relació amb les infraccions i les seves corresponents 
sancions, regirà l’establert en la Llei58/2003, General 
Tributària sobre la matèria. 
 

 
 

CAPÍTOL V 
NORMES DE GESTIÓ 

 
Article 24è.- PRINCIPIS GENERALS. 

 
1.- La gestió de les exaccions comprèn totes les actuacions 

necessàries per a la determinació del deute tributari i la seva 
recaptació. 

2.- Els actes de determinació de les bases i deutes 
tributaris gaudeixen de presumpció de legalitat que solament 
podrà destruir-se mitjançant revisió, revocació o anul·lació 
practicades d’ofici o per interposició dels recursos escaients. 

3.- Els actes de gestió de les exaccions són impugnables 
d’acord amb les normes establertes en aquesta Ordenança. 

4.- Es consideraran nul·les de ple dret les resolucions 
administratives de caràcter particular dictades pels òrgans 
competents de la Ajuntament que vulnerin els preceptes establerts 
en les lleis que siguin d’aplicació en la present ordenança o en 
les ordenances fiscals particulars de cada exacció. 

5.- Tota persona natural o jurídica, privada o pública, 
estarà obligada a requeriment de l’Administració, a proporcionar 
tota classe de dades, informes o antecedents amb transcendència 
tributària deduïts de les seves relacions amb altres persones. 
 
Article 25è.- MODES INICIALS DE GESTIÓ D’EXACCIONS. 
 
La gestió de les exaccions s’iniciarà: 
a) Per declaració o a iniciativa del subjecte passiu. 
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b) D’ofici. 
c) Per actuació investigadora. 
d) Per denúncia pública. 
 
Article 26è.- PROCEDIMENT. 

1.- Es considerarà tributari tot document pel qual es 
manifesti o reconegui que s’han donat o produït les 
circumstàncies o elements d’un fet imposable; entenent-se també 
com a tal la declaració, la simple presentació del document en el 
qual es contingui o constitueixi un fet imposable. 

2.- En el moment de la presentació es donarà als 
interessats, si el sol·liciten, un rebut acreditatiu, podent 
servir a aquests afectes el duplicat de la mateixa declaració. 

3.- Al presentar un document de prova, els interessats 
podran acompanyar-lo d’una còpia simple o fotocòpia, per tal que 
l’Administració, prèvia confrontació es torni l’original. 

4.- Serà obligatòria la presentació de la declaració dins 
dels terminis determinats en cada ordenança particular. La no 
presentació dins del termini serà considerada com a infracció 
simple i sancionada com a tal. 

5.- La presentació de la declaració davant l’Administració 
no implica acceptació o reconeixement de la procedència del 
gravamen. 

6.- L’Administració, pot rebre declaracions, exigint-ne 
l’ampliació, així com l’esmena dels defectes advertits en quan 
calgui per la seva comprovació. L’incompliment serà considerat 
com a infracció simple i sancionat com a tal. 

7.- En tot moment podrà reclamar-se en queixa contra els 
defectes de tramitació i en especial els que suposin paralització 
del procediment, infracció dels terminis assenyalats i omissió de 
tràmits que puguin esmenar-se abans de la resolució definitiva de 
l’assumpte. 

8.- Els subjectes passius podran formular a l’Administració 
consultes degudament documentades respecte al règim o a la 
classificació tributària que els correspongui. La contestació 
tindrà caràcter informatiu i no d’acte administratiu, i no 
vincularà a l’Administració. 

 
 
 
 

Article 27è.- INVESTIGACIÓ. 
 

1.- L’Administració podrà investigar els fets, actes, 
situacions, activitats, explicacions i altres circumstàncies que 
integrin i condicionin el fet imposable, i comprovarà la 
valoració  de la base de gravamen. 

2.- La investigació es realitzarà mitjançant l’examen de 
documents, llibres, fitxers, factures, justificants i 
assentaments de comptabilitat principal o auxiliar del subjecte 
passiu; també amb la inspecció de béns, elements, explotacions i 
qualsevol altre antecedent d’informació que calgui per a la 
determinació de tributs. 

3.- Els subjectes passius estan obligats a dur i conservar 
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els llibres de comptabilitat, registres i altres documents que en 
cada cas s’estableixi i a facilitar la pràctica de les 
inspeccions, proporcionant a l’Administració les dades, informes, 
i antecedents o justificacions que tinguin relació amb el fet 
imposable. 
 
Article 28è.- INSPECCIÓ. 

 
1.- Les actuacions de la inspecció, quan tinguin 

transcendència econòmica pels subjectes passius es documentaran 
en diligències. 

2.- Quan el subjecte passiu no subscrigui l’acta o 
subscrivint-la no presti la seva conformitat amb les 
circumstàncies que s’hi consignen, i també quan l’acta no es 
subscrivís per persona suficientment autoritzada s’incoarà 
l’oportú expedient administratiu encapçalat per l’acta de 
referència, donant-li al subjecte passiu deu dies de termini per 
a què presenti les seves al·legacions. 

3.- La resolució de l’expedient es notificarà a través de 
l’Administració a l’interessat i haurà de contenir la liquidació 
practicada i en tot cas es regirà pel que disposa la Llei de 
Règim Local, i altres disposicions concordants. 

 
Article 29è.- LIQUIDACIÓ DE LES EXACCIONS. 
 

1.- Determinades les base impositives, la gestió continuarà 
mitjançant la pràctica de la liquidació per determinar el deute 
tributari. Les liquidacions seran provisionals o definiries. 

2.- Tindran la consideració de definitiva: 
a) Les practicades prèvia investigació administrativa del fet 
imposable i comprovació de la base de gravamen, amb o sense 
liquidació provisional. 
b) Les que no hagin estat comprovades dins del termini de 
prescripció. 

3.- Fora dels casos que s’indiquen en el número anterior les 
liquidacions tindran caràcter de provisional, tant si són a 
compte, complementàries, caucionals, parcials o totals. 

4.- Les taxes podran ser exaccionades per autoliquidació. 
 
Article 30è.- LIQUIDACIÓ DE SANCIONS. 
 

La liquidació s’efectuarà de la següent forma: 
a) Juntament amb la quota principal, si té caràcter automàtic per 
precepte de la Llei o per la seva naturalesa, o motivada per 
l’investigació dels serveis o oficines gestores. 
b) En el propi acord que resolgui l’expedient. 
 
Article 31è.- NOTIFICACIÓ. 
 

1.- Les liquidacions tributàries es notificaran als 
subjectes passius expressant: 
a) Els elements essencials d’aquelles. 
b) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb 
indicació de terminis i organismes a on hauran de ser 
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interposats. 
2.- Les notificacions defectuoses produiran efectes a partir 

de la data en què el subjecte passiu es doni expressament per 
notificat, interposi el recurs escaient o efectuï l’ingrés del 
deute tributari. 

3.- Produiran efectes en el transcurs de sis mesos, les 
notificacions practicades personalment als subjectes passius que 
contenint el text íntegre de l’acte, haguessin omès algun altre 
requisit, llevat que s’hagi fet protesta formal dintre d’aquest 
termini, al sol·licitar que l’Administració rectifiqui la 
deficiència. 

4.- Les liquidacions hauran d’acordar-se mitjançant acte 
administratiu i notificar-se en forma reglamentària. 
 

CAPÍTOL VI 
RECAPTACIÓ 

 
Article 32è.- DISPOSICIÓ GENERAL. 
 

1.- La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la 
funció administrativa conduent a la realització dels crèdits i 
drets que constitueixen el crèdit d’aquesta Corporació i en tot 
cas el que disposa el vigent Reglament General de Recaptació. 

2.- La recaptació podrà realitzar-se: 
a) En període voluntari. 
b) En període executiu. 

3.- En el període voluntari, els obligats al pagament faran 
efectius els deutes dins dels terminis assenyalats a l’efecte. En 
període executiu, la recaptació es realitzarà coercitivament per 
via de constrenyiment. 

4.- Les taxes s’acreditaran des que s’iniciï la prestació 
del servei o es realitzi l’activitat, però l’Administració podrà 
exigir el dipòsit previ de les taxes corresponents. 
 
Article 33è.- RECAPTACIÓ DIRECTA. 
 

La recaptació de recursos d’aquesta Ajuntament es realitzarà 
sota la direcció immediata del Tresorer de fons provincials, de 
manera que l’Interventor exerceixi la fiscalització dels serveis. 
 
 
Article 34è.- REFORÇAMENT DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. 
 

La tresoreria municipal reforçarà la domiciliació bancària, 
impulsant una campanya per difondre les seves avantatges. En 
aquest sentit, s’estableix una bonificació del 3% en la quota a 
favor dels subjectes passius que tinguin domiciliats els rebuts 
d’Imposts de venciment periòdic en una entitat financera. El 
resultat d’aplicar aquesta bonificació en cap cas podrà suposar 
un descompte superior als 10 euros per rebut. 
 
Article 35è.- PRORROGUES, AJORNAMENT I FRACCIONAMENTS. 
 



 15

En matèria de pròrroga, ajornaments i fraccionaments 
s’estarà amb caràcter general, a allò que estableix l’ordenança 
general de recaptació dels ingressos de dret públic de 
l’Ajuntament de Sóller. 
 
Article 36è.- REGLAMENT GENERAL DE RECAPTACIÓ. 
 

En tot allò relatiu al procediment de recaptació en via 
executiva i en tot allò altre no previst en matèria de recaptació 
en aquesta ordenança, s’actuarà d’acord amb el reglament general 
de recaptació, les normes que el complementin, substitueixin o 
modifiquin i a l’ordenança general de gestió, liquidació, 
inspecció, comprovació i recaptació dels ingressos de dret públic 
de l’Ajuntament de Sóller.  
 

CAPÍTOL VII 
REVISIÓ I RECURSOS 

 
Article 37è.- REVISIÓ. 
 

1.- Llevat dels casos de suspensió d’acords per nul·litat de 
ple dret previstos en la Llei de Règim Local, les Autoritats i 
Corporacions Locals no podran revocar els seus propis actes o 
acords declaratius de drets subjectius o que haguessin servit de 
base a una resolució judicial, sense declarar-los prèviament 
lesius i impugnar-los en via contenciosa administrativa d’acord 
amb la llei d’aquesta jurisdicció. 

2.- En cap cas no seran revisables els actes administratius 
confirmats per sentència judicial ferma. 

3.- L’Administració rectificarà d’ofici o a instància de 
l’interessat, en qualsevol moment els errors materials o de fet i 
aritmètics i per duplicat de pagament, sempre que no haguessin 
transcorregut quatre anys des de que es dictà l’acte o es 
realitzà l’ingrés. 
 
Article 38è.- DEVOLUCIONS. 
 

Els subjectes passius i els seus hereus o causahavents 
tindran dret a la devolució dels ingressos que indegudament 
haguessin realitzat, amb motiu de llurs deutes tributaris. 
 
Article 39è.- RECURSOS. 
 

1.- L’interessat podrà interposar el recurs de reposició 
contra els actes o acords de les autoritats o corporacions locals 
en matèria econòmica davant l’Organisme que va dictar l’acte o 
acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent en 
que es realitzi la notificació expressa. 

2.- L’autoritat o organisme competent ha de resoldre en el 
recurs de reposició totes les qüestions de l’expedient, hagin 
estat o no plantejades pels interessats. 

3.- S’entendrà tàcitament desestimat quan no hagi recaigut 
acord dintre del mes següent a la data de la seva presentació, de 
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conformitat allò que estableix l’article 14. 2. L) del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

4.- Contra la resolució del Recurs de reposició expressa o 
tàcita hi haurà la interposició del recurs davant del Jutjat 
contenciós - administratiu de les Illes Balears, en el termini de 
dos mesos.  
 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació en 
sessió del dia 26 d’octubre de 2007; entrarà en vigor el dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2008. 
 
 
 

1-GE 
 
 

ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS. 
 

ÍNDEX 
 

Títol I - Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
Títol II – Disposicions comunes als procediments de 
gestió i recaptació. 
 
Article 3. Drets dels obligats tributaris i dels interessats en 
el procediment. 
Article 4. Representació legal i voluntària. 
Article 5. Accés a arxius 
Article 6. Còmput de terminis 
Article 7. Tramitació d’expedients 
Article 8. Obligació de resoldre 
Article 9. Efectes del silenci administratiu 
 

Títol III - Normes sobre gestió 
 
Capítol I - De venciment periòdic 
 
Article 10. Impost sobre béns immobles 
Article 12. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Article 13. Impost sobre activitats econòmiques 
Article 14. Taxes 
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Article 15. Aprovació de padrons 
Article 16. Calendari fiscal 
Article 17. Exposició pública de padrons 
Article 18. Anuncis de cobrament 
Article 19. Liquidacions de venciment periòdic 
 
Capítol II - De venciment no periòdic 
 
Article 20. Pràctica de liquidacions 
Article 21. Gestió per autoliquidació 
 
Capítol III - Notificacions administratives 
 
Article 22. Notificació de les liquidacions de venciment singular 
(no periòdic). 
Article 23. Notificació de les liquidacions per tributs de 
venciment periòdic 
Article 24. Publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i altres llocs 
 
 
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals 
 
Article 25. Tramitació 
 
Capítol V - Procediment de revisió 
 
Article 26. Normes generals 
Article 27. Recurs de reposició 
Article 28. Recurs contenciós administratiu i reclamació 
econòmica administrativa 
 
Capítol VI - Suspensió del procediment 
 
Article 29. Suspensió per interposició de recursos  
Article 30. Suspensió per ajornament o fraccionament 
Article 31. Paralització del procediment. 
Article 32. Alienació de béns i drets embargats 
Article 33. Garanties 
 
Capítol VII – Pràctica de la devolució d’ingressos indeguts 
 
Article 34. Iniciació 
Article 35. Tramitació de l’expedient 
Article 36. Reintegrament del cost de les garanties 
 
 
Capítol VIII - Gestió de crèdits no tributaris 
 
Article 37. Pagament de les multes de circulació 
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TÍTOL IV – Recaptació 
 
Secció I - Disposicions generals 
 
Article 38. Sistema de recaptació 
Article 39. Domiciliació bancària 
Article 40. Entitats col·laboradores 
 
Secció II - Gestió recaptatòria 
 
Capítol I - Normes comunes 
 
Article 41. Àmbit d’aplicació 
Article 42. Obligats al pagament 
Article 43. Domicili i comunicació de les seves modificacions. 
Article 44. Deure de col·laboració amb l’administració tributària 
 
 
Capítol II- Responsables, successors i garanties del crèdit. 
 
Article 45. Responsables solidaris i subsidiaris. 
Article 46. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària 
i subsidiària 
Article 47. Successors en els deutes tributaris 
Article 48. Procediment de recaptació davant als successors 
 
Capítol III - Particularitats de la recaptació voluntària 
 
Article 49. Períodes de recaptació 
Article 50. Desenvolupament del cobrament en període voluntari 
 
Capítol IV - Particularitats de la recaptació executiva 
 
Article 51. Inici del procediment de constrenyiment 
Article 52. La providència de constrenyiment 
Article 53. Anuncis de subhastes i Mesa de subhasta 
Article 54. Celebració de subhastes 
Article 55. Interessos de demora en via de constrenyiment 
Article 56. Costes del procediment 
 
Capítol V - Ajornaments i fraccionaments 
 
Article 57. Sol·licitud 
Article 58. Interessos per a l’ajornament 
Article 59. Efectes de la falta del pagament 
Article 60. Garanties 
 
Capítol VI - Prescripció i compensació 
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Article 61. Compensació 
Article 62. Prescripció 
 
Capítol VII - Crèdits incobrables 
 
Article 63. Situació d’insolvència 
Article 64. Mitjans de justificació d’actuacions 
Article 65. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de 
declaració de crèdits 
incobrables 
 
 
TÍTOL V - RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 66. Disposicions generals sobre infraccions i sancions 
tributàries 
Article 67. Concepte i classes d’infraccions i sancions 
tributàries 
Article 68. Procediment sancionador 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
 
 
 

Títol I - Disposicions generals 
 
 
Article 1. Objecte 
 
1.- La present Ordenança general, es dicta a l’empara del que 
preveuen l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 
15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
i pel previst a l’article 7.e) i a la Disposició addicional 
quarta, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, i en les demés normes concordats. 
 
2.- Aquesta Ordenança es dicta per a: 
 
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei General Tributària en 
aquells aspectes referents als procediments tributaris de gestió 
i recaptació, duits a terme per aquest Ajuntament. 
 
b) Regular les matèries que necessitin concreció o 
desenvolupament. 
 
c) Informar als ciutadans de les normes i els procediments, el 
coneixement dels quals pugui facilitar el compliment de les seves 
obligacions tributàries. 
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Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
1.- La present Ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de 
Dret Públic, la titularia dels quals correspon a l’Ajuntament. 
 
2.- La present Ordenança obligarà en tot el territori del terme 
municipal, des de la seva aprovació i fins a la seva modificació 
o derogació. 
 
3.- Per Decret de Batlia es podran dictar disposicions 
interpretatives i aclaratòries d’aquesta Ordenança. 
 
 

Títol II – Disposicions comunes als procediments de 
gestió i recaptació.  
 
 
Article 3. Drets dels obligats tributaris i dels interessats en 
el procediment. 
 
Constitueixen drets dels obligats i dels interessats en els 
procediments regulats a la present Ordenança, entre altres, els 
següents: 
 
a) Dret a ser informat sobre l’exercici dels seus drets i sobre 
el compliment de les seves obligacions. 
 
b) Dret a obtenir les devolucions d’ingressos indeguts que 
procedeixin. 
 
c) Dret a conèixer l’estat de la tramitació dels procediments en 
que es sigui part. 
 
d) Dret a sol·licitar certificació i còpia dels documents per ell 
presentats. 
 
e) Dret a ser tractat amb respecte i consideració pel personal al 
Servei de l’Administració. 
 
f) Dret a formular al·legacions i a presentar documents de 
rellevància per a la resolució dels procediments. 
 
g) Dret al reconeixement dels beneficis fiscals que resultin 
aplicables. 
 
h) Dret a formular queixes i suggerències en relació amb el 
funcionament de l’Administració. 
 
 
Article 4. Representació legal i voluntària. 
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1.- Per les persones amb manca de capacitat d’obrar actuaran els 
seus representants legals. 
 
2.- Per les persones jurídiques, actuaran les persones que, 
segons la normativa aplicable ostentin el dret de representació 
en el moment en què es produeixin les actuacions tributàries. 
 
3.- Pels ens regulats a l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària actuarà en nom seu qui ostenti la seva representació, 
sempre que resulti acreditada de forma fefaent. En cas de no 
haver designat representant, es considerarà com a tal qui 
aparentment exerceixi la seva gestió o direcció, i en el seu 
defecte, a qualsevol dels seus membres o partícips. 
 
4.- Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar 
mitjançant representant. La representació s’haurà d’acreditar de 
la següent forma: 
 
a) Pels actes de tràmit, es presumirà concedida la representació. 
 
b) Pels actes en els que s’hagi de facilitar alguna informació 
del representat, la representació s’haurà d’acreditar per escrit, 
adjuntant les còpies del document d’identitat del representant i 
del representat. 
 
c) Per interposar reclamacions o recursos, desistir o renunciar a 
drets, assumir o reconèixer obligacions en nom de l’interessat, 
sol·licitar devolucions d’ingressos indeguts i en els altres 
supòsits on sigui necessària la signatura de l’interessat, la 
representació s’haurà d’acreditar per qualsevol mitjà vàlid en 
Dret. 
 
d) Per part del Negociat de Recaptació es podrà elaborar el model 
oportú per facilitar l’exercici d’aquest dret de representació, 
en els termes anteriorment indicats. 
  
 
 
 
 
 
Article 5. Accés a arxius 
 
1.-Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als 
documents que formin part d’expedients en els termes establerts a 
la Llei 30/1992, de règim jurídic i procediment administratiu 
comú i a la Llei General Tributària. 
 
2.-Perquè sigui autoritzada la consulta és necessari formular 
petició individualitzada especificant els documents que es 
desitja consultar. 
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà 
afectar la intimitat de terceres persones. 
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3.- Quan la consulta tingui per finalitat l’examen d’expedients 
finalitzats, només hi podran accedir els ciutadans que hagin 
estat part del procediment tributari. 
 
 
Article 6. Còmput de terminis 
 
1.- Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis 
s’assenyalin per dies, s’entén que són hàbils, i s’exclouen del 
còmput els diumenges i els declarats festius. 
Quan els terminis s’indiquin per dies naturals, es farà constar 
aquesta circumstància en les corresponents notificacions. 
 
2.- A efectes de la recaptació dels ingressos, tant en període 
voluntari com en període executiu, si el venciment de qualsevol 
plaç coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es traslladarà 
el referit venciment al primer dia hàbil següent. 
 
3.- Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran 
a partir del dia següent a aquell en què va tenir lloc la 
notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del 
següent a aquell en què es produeix l’estimació o desestimació 
per silenci administratiu. 
 
Si en el mes del venciment no hi hagués dia equivalent a aquell 
en què comença el còmput, s’entendrà que el termini expira 
l’últim dia del mes. 
 
4.- Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia 
següent a aquell en què va tenir lloc la notificació o publicació 
de l’acte que es tracti, o des del següent a aquell en què es 
produeix l’estimació o la desestimació per silenci administratiu. 
 
5.- Excepcionalment, i sempre que existeixi una causa 
justificada, d’ofici o a petició dels interessats, es podrà 
concedir una ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat 
d’aquests. 
 
 
Article 7. Tramitació d’expedients 
 
1.- Les actuacions i procediments tributaris es podran iniciar 
d’ofici o a instància de l’obligat tributari, mitjançant 
autoliquidació, comunicació, sol·licitud o qualsevol altre mitjà 
previst a la normativa tributària. 
 
2.- Les actuacions municipals es documentaran en comunicacions, 
diligències, informes i altres documents prevists a la normativa 
específica de cada procediment. 
 
3.- Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits 
per la normativa vigent, es requerirà a l’interessat perquè en un 
termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà que, 
si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició i 
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s’arxivarà sense més tràmit l’expedient. 
 
4.- S’ordenarà l’acumulació de procediments que entre si guardin 
una identitat substancial o íntima connexió. 
 
5.- En la resolució d’expedients de naturalesa homogènia, 
s’observarà l’ordre rigorós d’incoació. 
 
6.- Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la 
documentació necessària per a la continuïtat del procediment 
iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos 
sense que s’hagi produït el compliment del requeriment de 
l’administració, es produirà la caducitat del procediment, de la 
qual cosa s’advertirà a l’interessat. 
 
Produïda la caducitat, no serà necessari que l’Administració 
resolgui totes les qüestions plantejades als procediments de 
gestió. 
 
7.- Els tràmits no essencials per a la continuïtat del 
procediment que han de dur a terme els interessats, hauran de 
realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació 
de l’acte corresponent. 
 
8.- Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat 
anterior, se’ls podrà declarar decaiguts en el seu dret al tràmit 
corresponent continuant amb el procediment; d’altra banda, 
s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes 
legals si es produeix abans o dins del dia que es notifiqui la 
resolució en què es tingui per transcorregut el termini. 
 
 
Article 8. Obligació de resoldre 
 
1.- L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que 
es plantegin en els procediments tributaris.  
 
S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos 
següents: 
- En els procediments relatius a l’exercici de deures que només 
han de ser objecte de comunicació per l’obligat tributari. 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de 
l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment dels 
interessats. 
 
2.- Quan l’interessat sol·liciti expressament que es declari la 
caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, 
la renúncia o el desistiment, s’haurà de resoldre sobre la 
petició. 
 
3.- El termini màxim en que s’ha de notificar la resolució serà 
de 6 mesos, excepte que la normativa aplicable fixi un termini 
diferent. 
Article 9. Efectes del silenci administratiu 
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1.- En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, 
el venciment del termini màxim fixat per a la seva resolució 
sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima 
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud 
per silenci administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de 
la resolució que l’administració ha de dictar. 
 
2.- Quan no hagi recaigut resolució dins de termini, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud en els supòsits següents: 
 
a) Resolució del recurs de reposició previ al contenciós 
administratiu o a l’econòmic administratiu davant els actes 
dictats en matèria de gestió d’ingressos de dret públic locals. 
 
b) Procediment per a la concessió de beneficis fiscals en els 
tributs locals. 
 
c) Resolució d’altres recursos administratius diferents de 
l’establert a l’apartat a) d’aquest punt que poguessin 
interposar-se. 
 
d) Suspensió del procediment de gestió i/o recaptació dels 
ingressos de dret públic de què es tracti, quan no s’aporti 
garantia suficient. 
 
e) Altres supòsits previstos legalment. 
 
3.- S’entendran estimades les sol·licituds formulades pels 
interessats en els casos previstos a la normativa d’aplicació. 
 
 

Títol III - Normes sobre gestió 
 
 
Capítol I - De venciment periòdic 
 
 
Article 10. Impost sobre béns immobles 
 
1.- El padró fiscal de l’Impost sobre béns immobles s’elaborarà 
en base al padró elaborat per la Gerència Territorial del 
Cadastre. 
 
2.- Els subjectes passius estan obligats a presentar declaracions 
d’alta, baixa o variació per les alteracions dels béns que 
tinguin transcendència per a la liquidació de l’Impost. 
 
3.- Quan l’escriptura de transmissió de domini d’un bé hagi estat 
atorgada per fedatari públic que hagués subscrit amb l’Ajuntament 
un conveni segons el qual, el notari mitjançant aportació 
d’escriptura pública o per via telemàtica es compromet a informar 
de la transmissió, no serà necessari que el titular presenti 
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declaració. 
 
4.- L’Ajuntament facilitarà als Notaris, certificació dels deutes 
pendents per IBI, corresponents al bé que s’ha de transmetre, a 
l’objecte de que puguin advertir als interessats d’aquest extrem, 
en compliment del que es preveu a l’article 64 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
De la mateixa manera, es podrà informar dels deutes existents per 
IBI, als particulars que acreditin un interès legítim. 
 
5.- L’adquirent d’un bé immoble respon, per afecció del mateix, 
del pagament dels deutes no prescrits per l’Impost sobre béns 
immobles existents a la data de la transmissió. 
 
6.- La base liquidable es determinarà aplicant les reduccions 
legals. La quantia serà fixada i comunicada per la Gerència 
Territorial del Cadastre. 
 
7.- A efectes de determinar les quotes tributàries que han de 
figurar el padró, s’aplicaran els tipus impositius i els 
beneficis fiscals aprovats per l’Ajuntament, així com el 
coeficient d’actualització de valors cadastrals aprovats per la 
Llei de Pressuposts Generals de l’Estat. No serà necessari 
procedir a la notificació individualitzada d’aquestes 
modificacions, ja que les mateixes procedeixen de l’Ordenança 
fiscal reglamentàriament tramitada. 
 
8.- En els procediments de valoració col·lectiva, no serà 
necessària la notificació individual de les liquidacions 
tributàries quan prèviament s’hagi practicat la notificació del 
valor cadastral i de la base liquidable. 
 
 
Article 12. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
1.- El padró fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica es formarà a partir del padró de l’any anterior, en què 
s’incorporaran les altes i la resta de modificacions 
(transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en 
l’exercici immediatament anterior. 
 
2.- Serà subjecte passiu de l’impost la persona física o jurídica 
que figuri com a titular del vehicle en el Registre central de 
trànsit, excepte quan s’acrediti fefaentment que el dia primer de 
l’exercici el vehicle no era propietat de la persona que figurava 
com a titular al Registre de Trànsit. 
 
En aquest supòsit, si el venedor prova el compliment de les 
obligacions imposades al transmetent pel Reglament general de 
vehicles i sol·licita l’anul·lació de la liquidació, s’estimarà 
la sol·licitud. 
 
3.- Per a determinar el deute tributari que constarà en el padró 
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sobre les tarifes referenciades al punt anterior, s’aplicarà el 
coeficient d’increment aprovat a l’Ordenança Fiscal de 
l’Ajuntament, que podrà ser diferent per les diverses classes de 
vehicles i per cada un dels trams fixats per l’Ordenança, en 
relació a cada classe de vehicle. 
 
4.- No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les 
modificacions originades per variació del coeficient d’increment 
o del quadre de tarifes, ja que procedeixen de l’ordenança fiscal 
reglamentàriament tramitada. 
 
5.- Quan el vehicle s’adquireixi per primera vegada, el tribut 
s’exigirà en règim d’autoliquidació. La quota de l’impost es 
prorratetjarà per trimestres naturals, i  s’haurà de satisfer 
l’import que correspongui als trimestres que resten, inclòs 
aquell en què té lloc l’adquisició. 
 
Igualment s’exigirà l’impost amb aquest mateix règim, en el 
supòsit de rehabilitació d’un vehicle quan la mateixa es realitzi 
en exercicis posteriors al de la tramitació de la corresponent 
baixa. 
 
 
Article 13. Impost sobre activitats econòmiques 
 
1.- El padró fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
s’elaborarà en base a la matrícula dels contribuents formada per 
l’Administració Estatal, que comprendrà els subjectes passius 
obligats al pagament de l’impost per no ser d’aplicació les 
exempcions legals. 
 
2.- Sobre les quotes mínimes fixades per l’Administració Estatal, 
s’aplicaran el coeficient de ponderació fixat a l’article 86 del 
TRLHL, el coeficient de situació aprovat per l’Ajuntament a 
l’empara del que autoritza l’article 87 de dita llei i els 
beneficis fiscals que resultin procedents. 
 
3.- La matrícula es formarà anualment i comprendrà les dades que 
determinin la normativa que resulti aplicable i les instruccions 
que, en desenvolupament de la mateixa, dicti l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 
 
4.- Les variacions de la quota tributària originades per 
modificació del coeficient de situació previst a l’article 87 del 
text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, o del tipus 
de recàrrec provincial establert a l’article 134 de la mateixa 
llei, així com les resultants de la modificació legal de les 
tarifes de l’impost, no requeriran notificació individualitzada, 
ja que procedeixen de normes d’aplicació general i obligatòria en 
el seu àmbit territorial. 
 
 
Article 14. Taxes 
 



 27

1.- Els padrons s’elaboraran a partir del padró de l’exercici 
anterior, on s’incorporaran les modificacions derivades de la 
variació de tarifes aprovades a l’ordenança fiscal municipal 
corresponent, així com altres incidències que no constitueixin 
alteració dels elements essencials determinants del deute 
tributari i que fossin conegudes per l’Ajuntament. 
 
2.- Les variacions esmentades en el punt anterior no necessiten 
notificació individualitzada, en quant que aquesta Ordenança ha 
estat exposada al públic i tramitada reglamentàriament. 
 
Article 15. Aprovació de padrons 
 
1.- Els padrons s’elaboraran pel Negociat de Rendes i exaccions. 
 
2.- L’aprovació dels padrons es durà a terme a través d’acord de 
la Junta de Govern Local. 
 
3.- La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc 
una vegada hagi recaigut l’acord referit a l’apartat anterior. 
 
4.- Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de 
venciment periòdic siguin coincidents, es podrà exigir el 
pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic, en 
el que constaran els conceptes d’ingrés. 
 
5.- Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions 
incorporades en padró, quan resultin quotes inferiors a 6 EUR, en 
relació als tributs següents: 
- Impost sobre béns immobles 
- Impost sobre activitats econòmiques 
 
 
Article 16. Calendari fiscal 
 
1.- Anualment s’aprovarà per Junta de Govern  els períodes de 
pagament dels tributs de venciment periòdic. 
 
2.- El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. 
 
3.- Els contribuents que realitzin els pagament dels tributs 
municipals de venciment periòdic, a través de domiciliació 
bancària, es beneficiaran del 3% de descompte, amb un màxim de 
deu euros. 
 
 
Article 17. Exposició pública de padrons 
 
1.- Els padrons fiscals, que contenen les quotes a pagar i els 
elements tributaris determinants de les mateixes, s’exposaran al 
públic a les oficines municipals quinze dies abans d’iniciar-se 
els respectius períodes de cobrament i per termini d’un mes. 
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2.- Durant el període d’exposició pública, els ciutadans en 
general podran consultar les dades del padró. 
 
En dates diferents, serà necessari acreditar l’interès legítim de 
la consulta per que la mateixa sigui autoritzada.  
 
3.- Les modificacions dels deutes i els altres elements 
tributaris originades per l’aplicació de modificacions 
introduïdes a la llei i les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs, o resultants de les declaracions de variació 
reglamentàries que hagi de presentar el subjecte passiu, seran 
notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu 
l’article 102 de la Llei general tributària. 
 
4.- Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions 
integrants d’aquests, es podrà interposar recurs de reposició, 
previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la finalització del període 
d’exposició pública dels corresponents padrons. 
 
 
Article 18. Anuncis de cobrament 
 
1.- L’anunci d’exposició dels padrons també contindrà la 
publicació de l’anunci de cobrament, al qual es refereix el 
Reglament General de Recaptació. 
 
Perquè es compleixi aquesta finalitat hauran de constar-hi també 
els extrems següents: 
 
a) Mitjans de pagament: 
 
- Es podrà pagar mitjançant el document remès als subjectes 
passius, provist de codi de barres 
- Ordenant el càrrec en compte bancari 
- Es podrà fer efectiu el pagament a través de la pàgina www.a-
soller.es 
- A través dels caixers automàtics habilitats a l’efecte. 
 
b) Llocs de pagament: A les entitats col·laboradores que figuren 
en el document de pagament. 
 
c) Advertència que, transcorreguts els terminis assenyalats com a 
períodes de pagament voluntari, els deutes seran exigits pel 
procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del 
període executiu, els interessos de demora i les costes que es 
produeixin. 
 
d) Assenyalar que quan el deute tributari es satisfaci abans de 
que es notifiqui la providència de constrenyiment, el recàrrec 
executiu serà del cinc per cent. Quan l’ingrés es realitzi 
després de rebre la notificació de la providència de 
constrenyiment i abans de transcórrer el termini previst a 
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l’article 62.5 de la Llei General Tributària, el recàrrec de 
constrenyiment exigible serà del deu per cent. Transcorregut 
aquest termini, el recàrrec exigible serà del vint per cent i 
s’aplicaran interessos de demora. 
 
 
Article 19. Liquidacions de venciment periòdic 
 
1.- En relació amb els tributs de cobrament periòdic, es 
practicarà una liquidació tributària que generarà una alta en el 
corresponent registre en els següents casos: 
 
a) Quan per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que 
puguin originar l’obligació de contribuir. 
 
b) Quan  l’Ajuntament tingui coneixement per primera vegada de 
l’existència del fet imposable, malgrat que s’hagi acreditat amb 
anterioritat el tribut, i sens perjudici de les 
sancions que poguessin correspondre. 
c) Quan s’hagin produït modificacions en els elements essencials 
del tribut diferents de les aprovades amb caràcter general a la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat i de la variació dels 
tipus impositius recollida a les ordenances fiscals. 
 
2.- Quant a l’aprovació i la notificació de les liquidacions a 
què es refereix aquest article, serà d’aplicació el règim general 
regulat en el capítol III de la present Ordenança. 
 
3.- Una vegada notificada l’alta en el padró corresponent, es 
notificaran col·lectivament  les successives liquidacions 
mitjançant edictes. 
 
 
Capítol II - De venciment no periòdic 
 
 
Article 20. Pràctica de liquidacions 
 
1.- En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i 
mitjançant l’aplicació dels respectius tipus impositius, es 
practicaran liquidacions de venciment singular quan, no havent-se 
establert l’autoliquidació, l’Ajuntament tinguin coneixement de 
l’existència del fet imposable. 
 
2.- Quan, havent-se establert el sistema d’autoliquidació, no es 
presenti la reglamentària declaració en el termini previst, o les 
dades declarades siguin incorrectes, procedirà practicar 
liquidació d’ofici, segons es regula a l’article següent. 
 
3.- A efectes d’aprovar les liquidacions s’elaborarà una relació 
resum dels elements tributaris, on constarà el vist-i-plau de la 
Intervenció. 
 
La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc una 
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vegada hi hagi acord d’aprovació. 
 
4.- Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions 
quan resultin quotes inferiors a 6 EUR, en relació als següents 
tributs: 
- Impost sobre béns immobles 
- Impost sobre activitats econòmiques 
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 
Article 21. Gestió per autoliquidació 
 
1.- L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en els supòsits 
de noves adquisicions, s’exigirà per autoliquidació, que s’haurà 
de presentar en la forma establerta a l’article 12 d’aquesta 
Ordenança. 
 
2.- A l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
s’exigeix la presentació d’autoliquidació quan es sol·liciti la 
llicència d’obres. La quantia es calcularà aplicant el 
percentatge fixat a l’ordenança fiscal al pressupost d’execució 
material de la construcció, instal·lació o obra. 
 
3.- A més s’exigiran per autoliquidació altres tributs, quan així 
ho estableixin les Ordenances Fiscals Municipals. 
 
4.- La no presentació d’autoliquidacions en els terminis i 
condicions legalment establerts comportarà l’exigibilitat de 
recàrrecs i, en el seu cas, la imposició de sancions, conforme el 
que preveu la Llei General Tributària. 
 
 
Capítol III - Notificacions administratives 
 
 
Article 22. Notificació de les liquidacions de venciment singular 
(no periòdic). 
 
1.- Per a la notificació d’aquestes liquidacions s’expedirà un 
document de notificació en què hauran de constar: 
 
a) Els elements essencials de la liquidació. 
 
b) Els mitjans d’impugnació, terminis d’interposició de recursos 
i lloc on es poden presentar i òrgan davant del qual es poden 
interposar els recursos. 
 
c) Els llocs, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute 
tributari. 
 
2.- La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti 
tenir constància de la recepció, així com de la data, la 
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identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 
 
3.- La notificació es practicarà al domicili o lloc assenyalat 
per l’interessat o el seu representant. Quan això no fos 
possible, a qualsevol lloc adequat a l’efecte. 
 
Amb caràcter general, es realitzaran dos intents de notificació, 
però serà suficient un sol 
intent quan el destinatari consti com a desconegut en el domicili 
designat. 
 
En el primer intent de notificació pot esdevenir: 
 
a) Que la notificació sigui lliurada a l’interessat. En aquest 
cas el notificador ha de retornar a l’Ajuntament el justificant 
de notificació amb la signatura del receptor i la data en què ha 
tingut lloc la recepció. 
 
b) Que la notificació es lliuri a una persona diferent de 
l’interessat. En aquest cas haurà de constar al justificant de 
notificació la signatura i la identitat de la persona que s’ha 
fet 
càrrec de la notificació. 
 
c) Que l’interessat o el seu representant rebutgi la notificació. 
En aquest cas s’especificaran les circumstàncies de l’intent de 
notificació i es tindrà per efectuada. 
 
d) Que no sigui possible lliurar la notificació. En aquest cas el 
notificador registrarà al justificant de notificació el motiu que 
n’ha impossibilitat el lliurament i el dia i l’hora en què ha 
tingut lloc l’intent de notificació. 
 
4.- En el supòsit relatiu a l’intent de notificació personal amb 
resultat infructuós per absència de l’interessat, es procedirà a 
un segon intent, en dia i hora diferents d’aquells en què va 
tenir lloc el primer intent.  
De resultar infructuosos els dos intents d’entrega personal es 
deixarà a la bústia de l’interessat la notificació, separant la 
tarjeta de justificació, que ha de ser retornada a l’Ajuntament. 
 
5.- Si per aquestes vies no s’aconsegueix efectuar la 
notificació, es procedirà a la citació edictal per ser notificat 
per compareixença. 
 
6.- En tot cas, a la vista del justificant de notificació 
retornat , haurà de ser possible conèixer la identitat del 
notificador. 
 
 
Article 23. Notificació de les liquidacions per tributs de 
venciment periòdic 
 
1.- Les quotes i els altres elements tributaris quan no 
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constitueixin altes en els respectius 
registres, sinó que facin referència a un fet imposable ja 
notificat individualment al subjecte passiu, seran notificades 
col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102.3 de 
la Llei General Tributària. 
 
2.- La notificació col·lectiva a què es refereix l’apartat 
anterior afecta les liquidacions incloses en els padrons de 
tributs i preus públics de venciment periòdic. 
 
3.- L’exposició pública dels padrons regulada a l’article 17 de 
la present Ordenança constitueix el mitjà pel qual l’Ajuntament 
realitzarà la notificació col·lectiva de les corresponents 
liquidacions. 
 
 
Article 24. Publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i a altres llocs 
 
1.- Als efectes de practicar les notificacions col·lectives a què 
es refereix l’article anterior, s’anunciarà al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears l’exposició pública dels padrons. 
 
2.- Respecte a les notificacions de les liquidacions de venciment 
singular, en cas de resultar infructuosos els intents d’entrega 
personal de la notificació, es citarà a l’interessat o al seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per 
compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola 
vegada per a cadascú dels interessats, al Butlletí Oficial de les 
I. Balears. 
 
En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, 
amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o 
representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la 
seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser 
notificat.  
 
En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze 
dies, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
al Butlletí Oficial.  
Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la 
notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del 
dia següent al del venciment del termini per comparèixer. 
 
3.- De les actuacions realitzades conforme al que s’ha assenyalat 
anteriorment, n’haurà de restar constància en l’expedient, a més 
de qualsevol circumstància que hagués impedit el lliurament en el 
domicili designat per a la notificació. 
 
4.- En els supòsits de publicacions d’actes que continguin 
elements comuns, es publicaran de forma conjunta els aspectes 
coincidents, i s’especificaran només els aspectes individuals de 
cada acte. 
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5.- Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits 
s’entenguin notificats per no haver comparegut l’obligat 
tributari o el seu representant, se’l donarà per notificat de les 
successives actuacions i diligències d’aquest procediment. 
Tanmateix, les liquidacions que es dictin en el procediment i els 
acords d’alienació dels béns embargats hauran de ser notificats 
d’acord amb el que s’estableix en aquest capítol. 
 
 
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals 
 
Article 25. Tramitació 
 
1.- Correspondrà a la Junta de Govern Local la concessió o 
denegació de beneficis fiscals. 
 
2.- La sol·licitud es formularà del mode i en el termini fixats 
legalment o en les ordenances fiscals, i sempre adjuntant els 
documents que fonamentin la petició. 
 
3.- Amb caràcter general la sol·licitud de beneficis fiscals no 
tendrà caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir 
efecte des del període impositiu següent al de la data de 
sol·licitud del benefici fiscal. 
 
4.- La concessió de beneficis fiscals no genera drets adquirits 
pels qui en gaudeixen. En conseqüència, quan es modifiqui la 
normativa legal o les previsions reglamentàries contingudes a les 
ordenances, serà d’aplicació general el règim resultant de la 
normativa vigent en el moment de concedir-se el benefici fiscal. 
 
 
Capítol V - Procediment de revisió 
 
Article 26. Normes generals 
 
1.- La revisió dels actes dictats a l’àmbit de la gestió dels 
ingressos de Dret públic municipals es pot dur a terme per 
l’Ajuntament d’ofici, o a instància de l’interessat. 
 
2.- La iniciativa del particular per instar a l’Ajuntament la 
revisió dels seus actes es pot manifestar de les següents formes: 
 

a) Interposant recurs de reposició, previ al contenciós-
administratiu. 

b) Sol·licitant que l’Administració revisi o revoqui els seus 
actes en els supòsits prevists reglamentàriament. 

 
3.- L’Ajuntament podrà declarar la nulitat dels seus actes en els 
casos i amb el procediment establert a la Llei General 
Tributària. 
 
4.- En cap cas seran revisables els actes administratius 
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confirmats per sentència judicial ferm. 
 
 
Article 27. Recurs de reposició 
 
1.- Contra els actes dictats per l’Ajuntament en via de gestió 
dels tributs propis i els restants ingressos de Dret Públic, 
només es podrà interposar recurs de reposició. 
 
2.- Serà competent per conéixer i resoldre el recurs de reposició 
l’òrgan que ha dictat l’acte administratiu impugnat.  
 
3.- La provisió de constrenyiment i l’autorització de subhasta 
podran ser impugnades mitjançant el corresponent recurs de 
reposició. 
 
4.- Es podran formular al·legacions per defectes de tramitació 
que procedeixin del personal recaptador, tals com incompliments, 
retards i altres anomalies en la prossecució del procediment, 
quan no es tracti d’actes d’aplicació i efectivitat dels tributs. 
 
En tots aquests supòsits, el recurs corresponent haurà 
d’interposar-se en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la notificació de l’acte. 
 
5.- Contra els actes administratius d’aprovació de padrons, o de 
les liquidacions incorporades, es pot interposar recurs de 
reposició davant la Junta de Govern en el termini d’un mes, 
comptat des del dia següent al de la finalització del període 
d’exposició pública dels corresponents padrons. 
 
6.- El recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu és 
obligatori, i s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el 
termini d’un mes comptat des de la data d’interposició. 
 
7.- Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que 
fa referència l’article 26.4 de la Llei General Tributària, 
s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplert el termini màxim de 
resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el 
termini d’un any des de la seva interposició, sense que hagi 
recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a 
l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 
General Tributària, i en paritat amb el que preveu dita Llei per 
a la resolució de les reclamacions econòmico-administratives. 
 
8.- La interposició del recurs no requereix el pagament previ de 
la quantitat exigida. Però la interposició del recurs només 
paralitzarà l’acció administrativa per a la cobrança, quan es 
donin els requisits legalment prevists per a la suspensió, 
regulats a l’article 29 d’aquesta Ordenança. 
 
 
 
Article 28. Recurs contenciós administratiu i reclamació 



 35

econòmica administrativa 
 
1.- Amb caràcter general i excepte en els supòsits en els que 
procedeixi interposar reclamació econòmica-administrativa, contra 
la denegació del recurs de repoosició es pot interposar recurs 
contenciós administratiu, en els terminis següents: 
 

a) Si la resolució és expressa, en el plaç de dos mesos 
comptats des del dia següent al de la notificació de 
l’acord resolutori del recurs de reposició. 

b) Si no hi hagués resolució expressa, en el plaç de sis mesos 
comptats des del dia següent a aquell en que s’hagi 
d’entendre desestimat el recurs de reposició. 

 
2.- El termini per a interposar el recurs contenciós 
administratiu contra l’aprovació o la modificació de les 
ordenances fiscals serà de dos mesos comptats des de la data de 
publicació de la seva aprovació definitiva. 
 
3.- El recurs contra la inactivitat de l’administració es pot 
interposar en el termini de dos mesos comptats des de la data en 
què es compleixi el termini de tres mesos des de la petició 
d’execució sense que l’administració hagi respost. 
 
4.- El plaç per interposar reclamació econòmica-administrativa 
serà d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació 
de l’acte impugnat, o des del dia següent a aquell en que es 
produeixin els efectes del silenci administratiu, excepte que la 
norma aplicable fixi un altre plaç. 
 
 
Capítol VI - Suspensió del procediment 
 
Article 29. Suspensió per interposició de recursos  
 
1.- La interposició de recursos administratius no requereix el 
pagament previ de la quantitat exigida; això no obstant, la 
interposició del recurs no aturarà l’acció administrativa per a 
la cobrança llevat que l’interessat sol·liciti la suspensió del 
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una 
garantia que cobreixi el total del deute. 
 
2.- No obstant el que es disposa al punt anterior, l’òrgan 
competent per resoldre el recurs podrà suspendre, d’ofici o a 
sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte recorregut quan 
concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil 
reparació 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de 
ple dret 
 
3.- Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en 
període voluntari en sentit 
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desestimatori es notificarà a l’interessat concedint-li termini 
per pagar en període voluntari, en els termes següents: 
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el 
deute es podrà satisfer fins el dia 20 del mes posterior, o 
l'immediat hàbil posterior. 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada 
mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 5 del segon mes 
posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
4.- Quan de la resolució del recurs es derivi l’obligació de 
modificar la liquidació, el deute resultant podrà ser abonat en 
els mateixos terminis establerts en el punt anterior. 
 
5.- Quan l’Ajuntament tingui coneixement de la desestimació d’un 
recurs contención administratiu, contra una liquidació que es 
troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el 
deute resultant comprensiu del principal més els interessos de 
demora meritats en el període de suspensió i concedir període per 
efectuar el pagament, determinat segons el previst al punt 3. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de 
continuar les actuacions executives contra el patrimoni del 
deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès més els 
interessos de demora meritats durant els temps de la suspensió. 
 
6.- Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop 
conclosa la via administrativa, els òrgans de recaptació no 
iniciaran o, si s’escau, continuaran les actuacions del 
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per 
interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la 
vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins 
llavors. Si durant aquest termini l’interessat comuniqués a 
aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió 
i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es 
mantindrà la paralització del procediment mentre conservi la seva 
vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. 
El procediment es continuarà o suspendrà a resultes de la decisió 
que adopti l’òrgan judicial. 
 
 
Article 30. Suspensió per ajornament o fraccionament 
 
1.- La presentació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament 
en període voluntari impedirà l’inici del període executiu, però 
no que es meritin interessos de demora. 
 
2.- Quan la sol·licitud es presenti en període voluntari, si en 
finalitzar aquest termini està pendent de resolució l’esmentada 
sol·licitud, no s’expedirà provisió de constrenyiment. 
 
3. En els casos de sol·licitud d’ajornament en via ejecutiva es 
podrà suspendre el procediment fins que l’òrgan competent per a 
la seva resolució dicti l’acord corresponent, sense que pugui 
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excedir d’un mes el període de suspensió. 
 
A aquests efectes, serà necessari que el Cap de Recaptació 
justifiqui la proposta de suspensió. 
 
 
Article 31. Paralització del procediment 
 
1.- Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions 
del procediment quan l’interessat ho sol·liciti si demostra 
l’existència d’alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la 
determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o 
ajornat. 
2.- Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les 
previstes a l’apartat anterior, el Cap de Recaptació podrà 
formular proposta justificada de paralització del procediment. 
 
3.- Els expedients afectats per la paralització del procediment 
hauran de resoldre’s en el termini més breu possible. 
 
 
Article 32. Alienació de béns i drets embargats 
 
1.- No es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets 
embargats en el curs del procediment de constrenyiment fins que 
la liquidació del deute tributari executat sigui ferma. 
 
Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquest deure, es 
controlarà informàticament la situació de no fermesa del deute en 
tots els supòsits en què ha estat impugnat. 
 
En tot cas, abans de procedir a la preparació de l’expedient 
d’alienació dels béns s’haurà de  comprovar que no hi ha recurs 
(administratiu o contenciós) pendent. 
 
2. Es fa excepció del que s’ha previst al punt anterior en els 
supòsits de força major, béns peribles, béns en què existeixi un 
risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·liciti 
de forma expressa la seva alienació. 
 
 
Article 33. Garanties 
 
1.- La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del 
procediment serà de la següent quantia: 
 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma 
del principal (quota inicialment liquidada) més els interessos de 
demora. 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma 
del deute total existent en el moment de sol·licitar la suspensió 
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(principal+recàrrec+interessos de demora meritats, més els 
interessos que puguin generar-se fins la data de pagament. 
 
2.- Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió 
automàtica, seran exclusivament les següents: 
 
a) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de 
crèdit o societat de garantia recíproca o certificat 
d’assegurança de caució. 
b) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les 
dificultats per aportar la garantia en la forma ressenyada. La 
suficiència de la garantia en aquest cas haurà de ser valorada 
per la Intervenció. 
 
3.- En casos molt qualificats i excepcionals podrà acordar-se, a 
instància de part, la suspensió del procediment, sense prestació 
de cap garantia, quan el recurrent al·legui i justifiqui la 
impossibilitat de prestar-la. 
 
Capítol VII – Pràctica de la devolució d’ingressos indeguts 
 
Article 34. Iniciació 
 
1.- Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància 
de l’interessat, qui haurà de presentar una sol·licitud per 
escrit fonamentant el seu dret, i aportar el comprovant d’haver 
satisfet el deute. 
 
2.- Quan es tracti de pagaments duplicats, la sol·licitud de 
devolució haurà d’anar acompanyada dels documents originals 
acreditatius del pagament. 
La devolució, si s’escau, s’ordenarà mitjançant transferència 
bancària al compte designat per l’interessat. 
 
3.- Sense perjudici del previst amb caràcter general a l’apartat 
anterior, de manera excepcional quan consti a la base de dades de 
manera fefaent l’ingrés i la no devolució, es podrà autoritzar la 
devolució sense que s’hagin d’aportar els documents originals. 
 
 
Article 35. Tramitació de l’expedient 
 
1.-  L’expedient administratiu de devolució d’ingressos indeguts 
es tramitarà per part del Negociat de Recaptació. 
 
2.- Si existeix algun defecte formal a la sol·licitud, es 
requerirà la subsanació a l’interessat. 
 
Subsanats els defectes formals es procedirà a analitzar la 
concurrència dels pressuposts de fet necessaris per generar el 
dret a la devolució i es quantificarà el seu import. 
 
3.- La devolució serà aprovada per la Junta de Govern, prèvia 
fiscalització de l’expedient per part de la Intervenció. 
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4.- Totes les devolucions aprovades es marcaran informàticament i 
integraran l’expedient periòdic col·lectiu per fer efectius els 
pagaments. En el cas de que la devolució respongui a una errada 
material per part de l’Administració, s’agilitaran els tràmits i 
l’expedient concret es presentarà a la Junta de Govern per la 
seva aprovació. 
 
El pagament s’efectuarà, mitjançant transferència bancària al 
compte designat per l’interessat. 
 
5.- El plaç per l’ordenació del pagament serà de 6 mesos, que 
començarà a comptar a partir de la presentació de la sol·licitud 
per part de l’interessat. 
 
 
Article 36. Reintegrament del cost de les garanties 
 
1.- Els expedients de reintegrament del cost de les garanties 
dipositades per suspendre un procediment mentre resta pendent de 
resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’iniciaran a instància de l’interessat. 
 
2.- Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent 
perquè puguin resoldre’s adequadament aquestes sol·licituds, així 
com per efectuar, si escau, el reintegrament que 
correspongui, seran les següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona 
jurídica, número d’identificació fiscal, i domicili de 
l’interessat. 
 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara 
improcedent totalment o parcialment l’acte administratiu impugnat 
l’execució del qual es va suspendre, així com testimoni o 
certificació acreditativa de la fermesa d’aquella. 
 
c) Import al qual va ascendir el cost de les garanties el 
reintegrament de les quals es sol·licita, aportant com a 
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per 
entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca, 
certificació de l’entitat avaladora de les comissions 
efectivament percebudes per la formalització i el manteniment de 
l’aval. 
 
d) Indicar el número de codi de compte i les dades 
identificatives de l’ entitat de crèdit o bancària, per poder 
realitzar la transferència bancària. 
 
3.- Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no 
s’adjunti la documentació necessària, es requerirà l’interessat 
perquè ho esmeni en un termini de deu dies. 
 
4.- Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar 
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diferent a la sol·licitada 
per l’interessat, se li haurà de concedir audiència. 
 
5.- Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els 
beneficiaris no són deutors a la hisenda municipal per deutes en 
període executiu, es dictarà el corresponent acord administratiu, 
a partir de la proposta formulada pel servei competent, segons la 
matèria objecte del recurs. 
 
Si es comprova l’existència de deutes en període executiu del 
titular del dret de reintegrament, es procedirà a la compensació 
d’ofici o a l’embargament del dret al reintegrament reconegut al 
contribuent. 
 
 
Capítol VIII - Gestió de crèdits no tributaris 
 
Article 37. Pagament de les multes de circulació 
  
1.- Les sancions de multa es podran fer efectives amb una 
reducció del 30% sobre la quantia corresponent que es trobi 
consignada correctament al butlletí de denúncia per l’agent o, en 
defecte d’aquest, a la notificació posterior de dita denúncia, 
sempre que el referit pagament es realitzi dins els 30 dies 
naturals següents  a aquell en què va tenir lloc la notificació. 
 
2.- Les sancions fermes en via administrativa s’hauran de fer 
efectives en el termini de quinze dies a partir de la seva 
notificació. 
 
3.- Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior 
sense que s’hagi satisfet la multa, la seva exacció es portarà a 
terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els 
recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la 
Llei General Tributària sobre l’import nominal de la multa, i els 
interessos de demora. 
L’aplicació dels recàrrecs del període executiu es durà a terme 
de la següent manera: si el pagament de la multa es realitza 
abans de que es notifiqui la providència de constrenyiment, el 
recàrrec executiu serà del cinc per cent. Quan l’ingrés es 
realitzi després de rebre la notificació de la providència de 
constrenyiment i abans de transcórrer el termini previst a 
l’article 62.5 de la Llei General Tributària, el recàrrec de 
constrenyiment exigible serà del deu per cent. Transcorregut 
aquest termini, el recàrrec exigible serà del vint per cent i 
s’aplicaran interessos de demora. 
 
4.- Pel pagament de la multa s’ha de realitzar la següent 
diferenciació: 
 
a) Multa notificada a la via pública per l’agent: 
 
 - Els matins: Es podrà realitzar el pagament a qualsevol 
entitat col·laboradora 
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- Tardes i caps de setmana: Es podrà fer efectiu el pagament 
a les entitats col·laboradores amb caixers habilitats a 
l’efecte. Els infractors que no siguin clients de les 
entitats bancàries autoritzades, podran fer el pagament a 
les dependències de la Policia Local. 

 
b) Notificació de la denúncia o sanció: 
Una vegada rebuda la notificació, la qual incorporarà un codi de 
barres, es podrà presentar a qualsevol de les oficines de les 
entitats col·laboradores, per poder fer efectiu el pagament. 
 
 
TÍTOL IV – Recaptació 
 
Secció I - Disposicions generals 
 
Article 38. Sistema de recaptació 
 
1.- La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals es realitzarà en període voluntari a través de les 
entitats col·laboradores o altres mitjans tècnics, que es 
ressenyaran en el document remès al domicili del subjecte passiu; 
aquest document serà apte i suficient per a permetre l’ingrés en 
entitats col·laboradores, o per internet. 
 
2.- En el cas de tributs i preus públics periòdics, el document 
on s’informa del deute, que podrà ser utilitzat com a document de 
pagament, es remetrà per correu ordinari, sense justificant de 
recepció, ja que no és preceptiu poder-ne acreditar la recepció 
per part del subjecte passiu. 
 
Si no es reben aquests documents, el contribuent pot acudir a 
l’oficina de recaptació, on se li expedirà el corresponent 
duplicat. 
 
3.- En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada 
notificada l’alta en el corresponent registre, les quotes 
successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats en el 
calendari de cobrança, sense que sigui oposable a l’inici de la 
via de constrenyiment la no-recepció del document de pagament. 
 
A aquest efectes, s’entendrà per alta en el corresponent registre 
la primera incorporació del propi objecte tributari. En 
particular no es consideraran altes els canvis de titularitat 
dels obligats tributaris. 
 
 
Article 39. Domiciliació bancària 
 
1.- Es podrà realitzar el pagament dels tributs municipals a 
través de la domiciliació bancària. En aquests casos implicarà 
poder gaudir d’un tres per cent de descompte per rebut, amb un 
màxim de deu euros. 
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2.- En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remetrà al 
domicili del contribuent el document de pagament; 
alternativament, les dades del deute s’incorporaran en el suport 
magnètic que origini el corresponent càrrec bancari, i l’entitat 
financera haurà d’expedir i remetre el comprovant de càrrec en 
compte. 
 
3.- S’ordenarà el càrrec en compte dels obligats al pagament a la 
meitat del període voluntari.  
 
4.- Si, verificat el càrrec en compte del contribuent, aquest el 
considerés improcedent, podrà ordenar-ne l’anul·lació. 
 
5.- Quan la domiciliació no hagués tengut efecte per raons 
alienes al contribuent i s’hagués iniciat el període executiu 
d’un rebut, la domiciliació del qual hagués estat ordenada, només 
s’exigirà el pagament de la quota inicilament liquidada. 
 
Es considerarà que l’incompliment no resulta imputable a 
l’obligat al pagament, quan concurreixin simultàneament les 
següents circumstàncies: 
 
a) Que l’obligat hagués efectuat l’ordre de domiciliació del 
pagament d’acord amb el procediment i terminis establerts en cada 
cas. 
 
b) Que el compte indicat per l’obligat per realitzar el pagament 
per domiciliació sigui de la seva titularitat. 
 
c) Que en la data en que s’havia de realitzar el càrrec en 
compte, existís a la mateixa, saldo disponible suficient per 
satisfer l’import total del deute domiciliat. 
 
6.- La domiciliació de rebuts podrà tenir caràcter permanent, 
fins que sigui revocada per 
l’interessat. 
 
Es podrà sol·licitar la domiciliació personalment, en les 
entitats bancàries col·laboradores, o a la oficina de Recaptació. 
També, es podrà sol·licitar per fax, telèfon  o per Internet. 
 
 
Article 40. Entitats col·laboradores 
 
1.- Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit 
autoritzades per a exercir aquesta col·laboració. 
 
2.- L’autorització de noves entitats col·laboradores haurà de 
fer-se efectiva mitjançant la signatura del corresponent conveni. 
 
3.- Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit 
col·laboradores en la recaptació són 
les següents: 
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a) Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol 
persona, com a mitjà de pagament dels crèdits municipals, sempre 
que s’aporti el document expedit per l’ajuntament i el pagament 
tingui lloc en les dates reglamentades. 
 
b) Les entitats bancàries situaran en comptes restringits dels 
quals sigui titular l’Ajuntament, els fons procedents de la 
recaptació. 
 
c) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el 
deute satisfet i la data de pagament. Transmissió pel mitjà 
informàtic convingut les dades relatives a la recaptació 
efectuada en les diferents sucursals de l’entitat bancària. 
 
d) Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als 
convenis signats, en desenvolupament de les normes reguladores de 
la col·laboració per part de les entitats de dipòsit. 
 
4.- De conformitat amb el que preveu el Reglament General de 
Recaptació, la col·laboració per part de les entitats de dipòsit 
serà gratuïta. 
 
5.- Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran 
d’ajustar estrictament les seves actuacions a les directrius 
contingudes a l’acord d’autorització, en el qual necessàriament 
haurà de preveure’s l’exigència de responsabilitat per al supòsit 
d’incompliment d’aquestes normes. 
 
6. Les entitats de dipòsit i la resta de col·laboradores no 
tindran en cap cas el caràcter d’òrgans de la recaptació local. 
 
 
Secció II - Gestió recaptatòria 
 
Capítol I - Normes comunes 
 
Article 41. Àmbit d’aplicació 
 
1.- Pel cobrament dels tributs i altres ingressos de Dret Públic, 
l’Ajuntament com Administració municipal ostenta les 
prerrogatives legalment establertes, tal com es despren de 
l’article 2.2 del TRLHL. 
 
2.- D’aquesta manera, les facultats i les actuacions de 
l’Ajuntament abasten la gestió i recaptació de tributs i d’altres 
recursos de dret públic, i es poden entendre aplicables a tots 
ells les referències reglamentàries a la categoria dels tributs. 
 
 
 
Article 42. Obligats al pagament 
 
1.- En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors 
principals, entre d’altres: 
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a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o 
substituts 
 
b) els successors 
 
c) els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2.- Si els deutors principals  no compleixen la seva obligació, 
estaran obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) els responsables solidaris 
 
b ) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits 
dels deutors principals. 
 
3.- Quan siguin dos o més els responsables solidaris o 
subsidiaris d'un mateix deute, aquest podrà exigir-se íntegrament 
a qualsevol d'ells. 
 
 
Article 43 . Domicili i comunicació de les seves modificacions. 
 
1.- A efectes recaptatoris, el domicili serà: 
 
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència 
habitual. Quan les persones físiques desenvolupin principalment 
activitats econòmiques es podrà considerar com a domicili fiscal 
el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió 
administrativa i l’adreça de les activitats desenvolupades. 
 
b) Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat 
jurídica a què es refereix l’article 35.4 de la LGT, el domicili 
fiscal serà el seu domicil social, sempre que en ell estigui 
efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i 
l’adreça dels seus negocis. En altre cas, s’atendrà el lloc en el 
qual es dugui a terme aquesta gestió o direcció. 
 
c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya que 
operin mitjançant establiment 
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats a) i b). 
 
2.- En tot cas els subjectes passius dels tributs municipals 
estan obligats a declarar les variacions en el seu domicili i 
també posar de manifest les incorreccions que poguessin observar 
en les comunicacions dirigides des de l’ajuntament. 
 
3.- Es podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat 
pels obligats tributaris en relació amb els tributs gestionats 
per l’ajuntament.  
 
4.- Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de 
designar un representant amb domicili en territori espanyol i 
comunicar-ho a l’Ajuntament. 
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Article 44. Deure de col·laboració amb l’administració tributària 
 
1.- Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està 
obligada a proporcionar a l’administració tributària municipal 
les dades i els antecedents necessaris per a la cobrança de les 
quantitats que com a ingressos de dret públic aquella ha de 
percebre. 
2.- En particular, les persones o entitats dipositàries de diners 
en efectiu o en comptes, valors i altres béns de deutors de 
l’administració municipal en període executiu, estan obligats a 
informar als òrgans de recaptació i a complir els requeriments 
que, en exercici de les funcions atribuïdes, s’efectuïn. 
 
3.- Qualsevol obligat al pagament haurà de manifestar, quan se li 
requereixi, béns i drets del seu patrimoni en quantitat suficient 
per cobrir l’import del deute. 
 
4.- L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a 
què es refereix aquest article podrà originar la imposició de 
sancions. 
 
 
Capítol II- Responsables, successors i garanties del crèdit. 
 
Article 45. Responsables solidaris i subsidiaris. 
 
1.- En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per 
les lleis, quan hagi transcorregut el període voluntari de 
pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, 
se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2.- Respondran solidàriament del deute tributari les persones 
següents o entitats: 
 
a) Les que siguin 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 succeeixin 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. 
 
3.- Igualment, també seran responsables solidaris del pagament 
del deute tributari pendent, fins l’ import del valor dels béns o 
drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les següents 
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persones i entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o 
transmissió de béns o drets de l’obligat al pagament amb la 
finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
 
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres 
d’embargament. 
 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar 
o la constitució de la garantia, col·laborin o consenteixin en 
l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells béns o drets 
sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la 
garantia. 
 
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, 
un cop rebuda la notificació de l’embargament, col.laborin o 
consenteixin en l’aixecament d’aquests. 
 
4.- Respondran subsidiàriament del deute tributari, els 
administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no 
haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits 
següents: 
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute 
tributari pendent i de les sanciones. 
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les 
obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la 
data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per 
al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures 
causants de la manca de pagament. 
 
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute 
tributari. 
 
5.- La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i 
d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària. 
 
 
Article 46. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària 
i subsidiària 
 
1.- La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment 
posterior a la pràctica de la liquidació o la presentació de 
l’autoliquidació, llevat que la Llei disposi altra cosa. 
 
2.- Si la declaració de responsabilitat s’efectua amb 
anterioritat al venciment del període voluntari de pagament, es 
podrà requerir al responsable que pagui el deute, un cop 
transcorregut l’esmentat període. 
 
3.- En altres casos, diferents dels referits a l’apartat 2, en 
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què procedeixi la declaració de responsabilitat, un cop 
transcorregut el període voluntari de pagament, el cap d’unitat 
de recaptació tramitarà el corresponent expedient per a 
l’exigència de responsabilitat solidària. Es notificarà al 
responsable l’inici del període d’audiència, per quinze dies, 
previ a la derivació de responsabilitat, a fi que els interessats 
puguin al·legar i presentar les proves que estimin pertinents. 
 
4.- Vistes les al·legacions presentades, si n’hi ha, i si el 
deute no ha estat satisfet, es dictarà acte administratiu de 
derivació de responsabilitat, en el qual se’n determinarà 
l’abast. Aquest acte serà notificat al responsable amb 
l’expressió de: 
 
a) Text íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb 
indicació del pressupost 
de fet habilitant i les liquidacions a les que abasta aquest 
pressupost. 
 
b) Mitjans d’impugnació que puguin ser exercitats contra aquest 
acte, òrgan davant el qual haguessin de presentar-se i termini 
per interposar-los. 
 
c) Lloc, termini i forma en què haurà de ser satisfet l’import 
exigit al responsable. 
 
5.- Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es 
formulin d’acord amb el que preveu l’apartat anterior no es 
revisaran les liquidacions fermes, només podrà revisar-se 
l’import de l’obligació del responsable. 
 
6.- El responsable haurà de pagar en els terminis previstos a 
l’article 49 de la present Ordenança. Si no es realitza el 
pagament en aquest període, el deute s’exigirà en via de 
constrenyiment, junt amb els recàrrecs executius. 
 
7.- El qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i 
activitats econòmiques tindrà dret, prèvia la conformitat del 
titular actual, a sol·licitar de l’Ajuntament certificació 
detallada dels deutes, sancions i responsabilitat tributàries 
derivades del seu exercici. 
 
8.- Pel que fa als responsables subsidiaris, un cop declarats 
fallits el deutor principal i, en el seu cas, els responsables 
solidaris  dictarà acte de declaració de responsabilitat, que es 
notificarà al responsable subsidiari, en els termes i amb els 
efectes establerts als apartats anteriors. 
 
 
Article 47. Successors en els deutes tributaris 
 
1.- A la mort dels obligats tributaris, les obligacions 
tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb 
les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a 
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l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del 
causant, encara que no estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2.- Les obligacions tributàries pendents de les societats i 
entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es 
transmetran als socis, copartíceps o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 
a)Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la 
quantia íntegra dels deutes pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de 
la quota de liquidació que els correspongui.  
Apart podran transmetre’s els deutes acreditats en la data 
d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, 
encara que no estiguin liquidats. 
 
3.- Les obligacions tributàries pendents de les societats 
mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, 
es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà 
aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i 
passiu d’una societat mercantil. 
 
 
 
 
Article 48.- Procediment de recaptació davant als successors 
 
1.- Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el 
procediment de recaptació continuarà amb els seu hereus i, en el 
seu cas, legataris. Quan l’hereu al·legui haver fet ús del dret 
de deliberar, es suspendrà el procediment de recaptació fins que 
transcorri el termini concedit, durant el qual podrà sol·licitar 
de l’Ajuntament la relació dels deutes tributaris pendents del 
causant. 
Mentre l’herència es trobi jacent, el procediment de recaptació 
dels deutes tributaris pendents podrà continuar adreçant-se 
contra els béns i drets, a l’efecte del qual s’hauran d’entendre 
les actuacions amb qui ostenti la seva administració o 
representació. 
 
2.- Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment 
de recaptació continuarà amb els seus socis, partíceps o 
cotitulars, un cop constatada l’extinció de la personalitat 
jurídica. 
 
 
Capítol III - Particularitats de la recaptació voluntària 
 
Article 49. Períodes de recaptació 
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1.- Els terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de 
venciment periòdic i notificació col·lectiva, tant per als 
tributs com per altres ingressos de Dret Públic, seran els 
determinats per l’Ajuntament. en el calendari de cobrança. 
 
2.- En tot cas, el contribuent podrà sol·licitar informació, 
personalment o telefònicament, a l’Ajuntament sobre períodes de 
cobrament en voluntària, els quals no podran ser inferiors a dos 
mesos naturals. 
 
3.- El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per 
liquidacions de venciment singular serà el que consti en el 
document-notificació dirigit al subjecte passiu, sense que pugui 
ser inferior al període establert a l’article 62.2 de la Llei 
general tributària, que és el següent: 
 
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 
u i 15 de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
següent. 
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 
16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la 
notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
4.- Els deutes per conceptes diferents dels regulats en els punts 
anteriors hauran de pagar-se en els terminis que determinin les 
normes d’acord amb les quals aquests deutes s’exigeixin. En el 
cas de no determinació de terminis, s’aplicarà el que es disposa 
en aquest article. 
 
5.- Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran 
en via de constrenyiment. 
 
 
 
Article 50. Desenvolupament del cobrament en període voluntari 
 
1.- El pagament s’efectuarà a qualsevol de les oficines de les 
entitats col·laboradores autoritzades per l’Ajuntament. 
 
2.- Per fer efectiu el pagament, els contribuents que rebin 
l’avís corresponent podran presentar-lo a qualsevol oficina de 
les entitats col·laboradores. Aiximateix, poden fer el pagament 
per internet a través de la pàgina web www.a-soller.es i als 
caixers automàtics de les entitats col·laboradores habilitats a 
l’efecte. 
 
3.- En tot cas a qui ha pagat un deute se li lliurarà un 
justificant del pagament realitzat autenticat mecànicament. Si el 
pagament s’ha realitzat per internet, l’interessat podrà obtenir, 
mitjançant la seva impresora, un document acreditatiu de 
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l’operació realitzada, que tendrà caràcter alliberatori de la 
seva obligació de pagament. 
 
 
Capítol IV - Particularitats de la recaptació executiva 
 
Article 51. Inici del procediment de constrenyiment 
 
1.- El període executiu s’inicia: 
 
a) Per als tributs de venciment periòdic i per a les 
liquidacions, prèviament notificades i no ingressades al seu 
venciment, al dia següent al venciment del termini d’ingrés en 
període voluntari. 
 
b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació 
presentada sense realitzar l’ingrés, al dia següent de la 
finalització del termini que estableixi la corresponent ordenança 
fiscal de cada tribut per a dit ingrés o, si aquest ja hagués 
conclòs, el dia següent a la presentació de l’autoliquidació. 
 
2.- La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament 
o compensació en període voluntari impedirà l’inici del període 
executiu durant la tramitació de dits expedients. 
La interposició d’un recurs o reclamació en temps i forma contra 
una sanció impedirà l’inici del període executiu fins que la 
sanció sigui ferma en via administrativa i hagi finalitzat el 
termini per a l’ingrés voluntari del pagament. 
 
3.- El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan es notifiqui 
al deutor la provisió de constrenyiment. 
 
4.- L’inici del període executiu determina el meritament dels 
recàrrecs del període executiu i dels interessos de demora, en 
els termes següents: 
 
a) Es satisfarà el recàrrec executiu del cinc per cent quan es 
satisfaci la totalitat del deute no ingressada en període 
voluntari abans de la notificació de la providència de 
constrenyiment. 
 
b) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment reduït del deu per 
cent quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressada en 
període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització 
dels terminis següents: 
 
- Si la notificació de la providència es realitza entre els 
dies u i quinze de cada mes, des de la data de recepció de la 
notificació fins el dia vint de cada mes, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
- Si la notificació de la providència es realitza entre els 
dies setze i 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. 
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c) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del vint per 
cent quan no concorrin les circumstàncies a les que es refereixen 
els apartats a) i b) anteriors. 
 
5.- El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els 
interessos de demora. 
 
Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de 
constrenyiment reduït, no s’exigiran els interessos de demora 
meritats des de l’inici del període executiu. 
 
 
Article 52. La providència de constrenyiment 
 
1.- El procediment de constrenyiment s’inicia mitjançant la 
notificació de la providència de constrenyiment, expedida pel 
Tesorer Municipal. 
 
2.- La providència de constrenyiment constitueix el títol 
executiu , que té la mateixa força executiva que una sentència 
judicial, per procedir contra els béns i drets dels obligats al 
pagament. 
 
3.- La providència podrà ser impugnada pels següents motius: 
 

a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el 
pagament. 

b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en 
període voluntari. 

c) Manca de notificació de la liquidació. 
d) Anul·lació de la liquidació. 
e) Error o omisió en el contingut de la providència  que 

impedeixi la identificació del deutor o el deute constret. 
 
4.- Quan la impugnació, raonablement fonamentada, es refereixi a 
l’existència de causa de nulitat en la liquidació, es podrà 
ordenar la paralització d’actuacions. 
Si es verifica que existeix aquesta causa de nulitat, s’instarà 
el corresponent acord administratiu d’anul·lació de la liquidació 
i s’estimarà el recurs contra la providència de constrenyiment. 
 
 
Article 53. Anuncis de subhastes i Mesa de subhasta 
 
1.- La mesa de subhasta de béns estarà integrada pel Tresorer, 
que serà el President; pel Cap d’Assessoria Jurídica, que actuarà 
com a secretari; i pels següents vocals: l’Interventor, el Cap de 
Recaptació i aquells altres que siguin designats a l’efecte. 
 
2.- Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
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Article 54. Celebració de subhastes 
 
1.- Tots els licitadors hauran de constituïr el dipòsit de 
garantia preceptiu, els quals seran ingressats al compte designat 
a l’efecte. 
Els dipòsits podran realitzar-se 
- Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data 
assenyalada per a la celebració de la subhasta. 
- El mateix dia de la subhasta, un cop constituïda la Mesa de 
subhasta i fins un quart d'hora abans de l'hora assenyalada per a 
la seva celebració en l'anunci de subhasta, davant la Mesa de 
subhasta. 
 
2.- Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en 
sobre tancat, des de l’anunci de la subhasta fins una hora abans 
de l’hora assenyalada per a la seva celebració. 
Aquestes ofertes, que tindran el caràcter de màximes, seran 
registrades en un llibre que, a aquest efecte, es durà a 
l’Oficina de Recaptació. Aquestes ofertes hauran d’anar 
acompanyades del preceptiu dipòsit que es podrà fer efectiu 
mitjançant ingrés en el compte indicat, que serà com a mínim del 
10% del tipus de licitació. 
 
3.- L’import dels trams de licitació hauran d’adequar-se a les 
escales següents: 
a. Per tipus de subhasta inferiors a 6.000 EUR, 100,00 EUR. 
b. Per tipus de subhasta des de 6.000 EUR fins a 30.000 EUR, 
300,00 EUR. 
c. Per tipus de subhasta de més de 30.000 EUR fins a 150.000 EUR, 
600,00 EUR. 
d. Per tipus de subhasta superiors a 150.000 EUR, 1.000,00 EUR. 
 
4.- Es procedirà a la devolució dels imports dipositats als 
licitadors no adjudicataris una vegada conclosa la subhasta. 
 
5.- En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta, 
algun licitador que hagués presentat la seva oferta en sobre 
tancat manifesti per escrit la voluntat de no concórrer a la 
licitació, es procedirà a la devolució del dipòsit. 
 
6.- En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre 
tancat, començarà l’admissió de postures a partir de la segona 
més alta d’aquelles, i serà adjudicatària la postura més alta pel 
tram superior a la segona en el cas de no existir altres ofertes. 
 
7.- Quan la mesa hagi de substituir els licitadors en sobre 
tancat, licitarà per ells, segons el tram establert en aquesta 
Ordenança, sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva 
oferta. 
 
8.- La subhasta es realitzarà amb subjecció als següents 
criteris: 
a) En primera licitació, el tipus aplicable serà el resultant 
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d’aplicar la valoració assignada als béns a alienar. Cas 
d’existir càrregues, servirà de tipus per a la subhasta la 
diferència entre el valor assignat i l’import d’aquestes 
càrregues. 
b) En segona licitació, el tipus aplicable serà el 75% de 
l’anterior. 
 
9.- En el supòsit que, realitzada la subhasta, quedin bens sense 
adjudicar, la mesa adoptarà la decisió que sigui procedent en 
relació a la venda d’aquests mitjançant gestió directa. 
 
 
Article 55. Interessos de demora en via de constrenyiment 
 
1.- Les quantitats exigibles en un procediment de constrenyiment 
meritaran interessos de demora des del dia següent al venciment 
del deute en període voluntari fins a la data del seu ingrés. 
 
2.- La base sobre la qual s’aplicarà el tipus d’interès no 
inclourà el recàrrec de constrenyiment. 
 
3.- El tipus d’interès serà l’interès de demora per a deutes 
tributaris i no tributaris. 
 
4.- Els interessos es determinaran tenint en compte els tipus 
d’interès vigent al llarg del 
període.  
 
 
Article 56. Costes del procediment 
 
1.- Tendran la consideració de costes del procediment de 
constrenyiment aquelles despeses que s’originin durant el seu 
desenvolupament. Les costes aniran a càrrec del deutor, a qui els 
hi seran exigides. 
 
2.- Per costes del procediment, s’ha d’incloure: 
 

a) Les despeses originades per les notificacions que 
imprescindiblement s’hagin de realitzar en el procediment 
administratiu de constrenyiment. 

b) Les despeses derivades de la valoració dels béns. 
c) Les despeses relatives a les actuacions realitzades en els 

registres públics. 
d) Altres despeses que exigeixi la pròpia execució. 

 
 
Capíto V - Ajornaments i fraccionaments 
 
Article 57. Sol·licitud 
 
1.- El pagament dels deutes podrà ajornar-se o fraccionar-se, 
tant en període voluntari com executiu, prèvia petició dels 
obligats tributaris.  
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Contra la resolució denegatòria de l’ajornament o fraccionament 
de pagament, podrà interposar-se recurs de reposició en el 
termini d’un mes a comptar del dia següent a la recepció de la 
notificació. 
 
2.- Les sol·licituds hauran de ser presentades dins dels terminis 
següents: 
 
a) Deutes en període de cobrament voluntari, abans de la 
finalització del període voluntari fixat per cadascun d’aquests. 
b) Deutes en via executiva, en qualsevol moment abans de l’acord 
d’alienació dels bens embargats. 
 
3.- Les sol·licituds contindran necessàriament les dades 
següents: 
 
a) Nom i cognom, raó social o denominació, DNI o NIF i domicili 
del sol·licitant. En cas de persones jurídiques, acreditació 
documental dels poders del firmant. 
 
b) Deute per al qual es sol·licita l’ajornament o fraccionament 
de pagament, indicant-ne l’import, la data de termini d’ingrés i 
la referència. 
 
c) Qualsevol altre document o justificant que es consideri 
oportú. 
 
4.- Els criteris generals de concessió d’ajornaments són: 
 
a) L’import mínim per poder sol·licitar l’ajornament serà de 200 
EUR. 
 
b) El pagament dels deutes d’import comprès entre 200,01 EUR  a 
1.500 EUR podran ajornar-se per un període màxim de tres mesos. 
 
b) El pagament dels deutes d’import comprès entre 1.500 EUR i 
6.000 EUR pot ser ajornat o fraccionat fins a sis mesos. 
 
c) Si l’import excedeix de 6.000 EUR, els terminis concedits 
poden estendre’s fins a 12 mesos. 
 
 
Article 58. Interessos per l’ajornament de pagament 
 
1.- Les quantitats el pagament de les quals s’ajorni, meritaran 
interessos de demora pel temps que duri l’ajornament al tipus 
fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
2.- En l’aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes 
regles: 
 
a) El temps d’ajornament es computa des del venciment del període 
voluntari i fins al final del termini concedit. 
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b) En cas de fraccionament, es computaran els interessos 
acreditats per cada fracció des del venciment del període 
voluntari fins al venciment del termini concedit, i s’hauran de 
satisfer juntament amb aquesta fracció. 
 
3.- Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es 
realitza el pagament, s’anul·larà la liquidació d’interessos de 
demora, la qual es practicarà en el moment del pagament i es 
prendrà com a base de càlcul el principal. 
 
4.- El tipus d’interès a aplicar serà el de demora, vigent en el 
moment de sol·licitar l’ajornament. 
 
 
Article 59. Efectes de la falta de pagament 
 
En els ajornaments, la falta de pagament al seu venciment de les 
quantitats ajornades determinarà: 
 
1.- Si l’ajornament es va sol·licitar en període voluntari, la 
seva inmediata exigibilitat en 
període executiu. 
Si el deute es troba en període executiu, la continuació del 
procediment de constrenyiment. 
En ambdós supòsits si s’ha constituït garantia, aquesta serà 
executada. En cas d’inexistència o insuficiència de garantia, es 
continuarà el procediment de constrenyiment per a la realització 
del deute. 
 
2.- En els fraccionaments de pagaments concedits, quan s’hagin 
sol·licitat en període voluntari, si arribat el venciment de 
qualsevol dels terminis, no s’ha fet el pagament, es procedirà de 
la forma següent: 
 
a. Es consideraran també vençuts en la mateixa data els imports 
dels terminis posteriors, tots els quals restaran sotmesos en la 
via de constrenyiment. 
 
b. S’executarà la garantia dipositada i altres mitjans d’execució 
forçosa. 
 
c. Els interessos de les quantitats pendents d’ingressar 
s’anul·laràn i es calcularàn de conformitat amb el que disposa 
aquesta Ordenança. 
 
3.- En els fraccionaments de pagament concedits, quan s’hagin 
sol·licitat en període executiu, si arribat el venciment d’un 
qualsevol dels terminis no s’ha fet el pagament, es procedirà de 
la forma següent: 
 
a. Es consideraràn també vençuts en la mateixa data els imports 
dels terminis posteriors i es seguirà el procediment de 
constrenyiment per tot el deute pendent, amb execució de garantia 
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i altres mitjans d’execució forçosa 
 
b. Els interesos de les quantitats pendents d’ingressar 
s’anul·laran i es calcularan de conformitat amb el que disposa 
aquesta Ordenança. 
 
 
Article 60. Garanties 
 
1.- No s’exigirà constitució de garantia quan l’import del 
principal de l’expedient és inferior a 3.500 €. 
 
2.- S’acceptarà com a garantia l’aval solidari d’entitats de 
dipòsit que cobreixi l’import del deute i dels interessos de 
demora que originin l’ajornament més un 25 per 100 de la suma 
d’ambdues partides. 
El termini d’aquest aval haurà d’excedir en sis mesos, com a 
mínim, dels terminis concedits i estarà degudament intervingut. 
 
3.- Quan s’hagi realitzat anotació preventiva d’embarg en 
registre públic de béns de valor suficient es considerarà 
garantit el deute i no serà necessari aportar una nova garantia. 
 
4.- L’acord de concessió haurà d’especificar la garantia que el 
sol·licitant haurà d’aportar. 
5.- La garantia haurà d’aportar-se en el termini dels quinze dies 
següents al de la notificació de l’acord de concessió. 
Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia, 
restarà sense efecte l’acord de concessió, i el deute s’exigirà 
immediatament per la via de constrenyiment amb els seus 
interessos i els recàrrecs corresponents del període executiu, 
sempre que hagi conclòs el període reglamentari d’ingrés. 
Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es 
continuarà el procediment de constrenyiment. 
 
 
Capítol VI - Prescripció i compensació 
 
Article 61. Compensació 
 
1.- Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament que es 
trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en 
executiva, amb les obligacions reconegudes per part d’aquell i a 
favor del deutor. 
 
2.- Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà 
necessari que la sol·liciti el deutor. 
 
3.- Quan els deutes es trobin en període executiu, es podrà 
ordenar la compensació, d’ofici i serà notificada al deutor. 
 
 
Article 62. Prescripció 
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1.- Prescriuen als quatre anys: 
 

a) El dret de l’Administració per a determinar el deute 
tributari, mitjançant la oportuna liquidació. 

b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris 
liquidats. 

c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts. 

 
2.- El plaç de prescripció s’interromprà, entre altres motius, 
pels següents: 
 

a) Per qualsevol actuació de l’obligat al pagament que 
condueixi a l’extinció del deute, o a la interposició de 
recurs o reclamació. 

b) Per qualsevol actuació dels òrgans de recaptació, 
realitzada amb el coneixement formal de l’obligat 
tributari,  amb la finalitat d’aconseguir la realització i 
assegurament del deute. S’ha de tenir en compte que les 
notificacions practicades en la forma regulada en aquesta 
Ordenança interrompen la prescripció. 

c) La recepció de comunicació d’un òrgan jurisdiccional en la 
que s’ordeni la paralització del procediment administratiu. 

 
3.- Produïda la interrupció, es tornarà a iniciar el còmput del 
plaç de prescripció, a partir de la data de la darrera actuació 
de l’obligat al pagament o de l’Administració. 
 
4.- La prescripció guanyada suposa l’extinció del deute. 
 
 
Capítol VII - Crèdits incobrables 
 
Article 63. Situació d’insolvència 
 
1.- Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius 
en el procediment de gestió recaptatòria per resultar fallits els 
obligats al pagament. 
 
2.- Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els 
responsables, es declararan provisionalment extingits els deutes, 
i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. 
 
El deute restarà definitivament extingit si no s’hagués 
rehabilitat en aquell termini. 
 
3.- Si el Cap de Recaptació tengués constància de la solvència 
sobrevinguda del deutor, es proposarà la rehabilitació del crèdit 
al Tesorer. Una vegada aprovada es registrarà informàticament. 
 
4.- Declarat fallit un deutor, els crèdits contra seu de 
venciment posterior seran donats de baixa per referència a 
aquesta declaració, si no existissin altres obligats o 
responsables. 
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Article 64. Mitjans de justificació d’actuacions 
 
1.- El cap de la unitat de Recaptació documentarà degudament els 
expedients, formulant proposta de crèdit incobrable que es 
sotmetrà a la fiscalització de la Intervenció i posteriorment a  
l’aprovació de la Junta de Govern. 
 
2. D’acord amb criteris d’economia i eficàcia en la gestió 
recaptatòria, es detalla als articles següents la documentació a 
incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit 
incobrable. 
 
 
Article 65. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de 
declaració de crèdits 
Incobrables 
 
1.- Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de 
legalitat procedimental amb el d’eficàcia administrativa, 
s’estableixen els requisits i les condicions que, amb caràcter 
general, hauran de verificar-se prèviament a la proposta de 
declaració de crèdits incobrables. 
 
2.- La documentació justificativa que haurà d’incorporar 
l’expedient per proposar la declaració de crèdit incobrable, serà 
la següent: 
 
a) Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació als 
domicilis que figurin a la base de dades de Recaptació. 
 
b) En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis 
assenyalats en l’apartat anterior amb resultat negatiu, ja sigui 
per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb dos 
intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 
 
c) S’haurà d’acreditar l’intent d’embarg de fons en diferents 
entitats bancàries, així com l’embarg, amb resultat negatiu, de 
sous, salaris i pensions. 
 
d) Informe negatiu del Registre de la Propietat sobre la 
titularitat de béns inmobles. 
En el cas de que existeixin béns que siguin titularitat del 
deutor, però es consideri que, per l’import del deute, 
l’embargament d’aquest tipus de béns es desproporcionat, 
s’incorporarà a l’expediente informe del Cap de Recaptació 
fonamentant la no procedència de l’embargament per resultar 
antieconòmic. 
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Títol V - Règim sancionador 
 
Article 66.  Disposicions generals sobre infraccions i sancions 
tributàries 
 
1.- En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim 
d’infraccions i sancions regulat a la Llei general tributària i 
en les disposicions que la desenvolupin i complementin. 
 
2.- Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques 
i les entitats esmentades a l’apartat 4 de l’article 35 de la 
Llei general tributària que realitzin les accions o omissions 
tipificades com a infraccions en les lleis, en el benentès que 
l’administració hagi acreditat prèviament la seva responsabilitat 
en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre més 
d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al 
pagament de la sanció. 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor 
principal. 
 
3.- No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui 
regularitzi voluntàriament la seva situació abans que se li hagi 
comunicat l’inici d’un procediment de gestió  tributari. 
 
4.- Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i 
legataris de les persones físiques infractores. 
Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats 
dissoltes, en els termes establerts en l’art 40 de la Llei 
general tributària. 
 
 
 
 
 
 
Article 67. Concepte i classes d’infraccions i sancions 
tributàries 
 
1.- Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o 
culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguin 
tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en la 
Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei. 
 
2.- Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària 
com a lleu, greu o molt greu i, si li correspon una multa 
proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la 
sanció que en cada cas s’escaigui. 
 
3.- S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració 
tributària local quan no es presentin declaracions, s’hi 
incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o 
s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, 
rendes, productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en 
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la determinació del deute tributari. 
 
4.- Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la 
imposició de sancions pecuniàries, amb multa fixa o proporcional. 
 
5.- La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat 
per les infraccions que hagi pogut cometre. També s’extingeix si 
s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions 
corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van 
cometre les infraccions corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció 
de l’Administració tributària de què en tingui coneixement 
l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la 
regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se una 
sanció. 
 
 
Article 68. Procediment sancionador 
 
1.- El procediment sancionador en matèria tributària local 
s’aplica tenint en compte les normes especials de la Llei general 
tributària sobre potestat sancionadora, les disposicions 
reglamentàries de desplegament d’aquesta normativa i les normes 
reguladores del procediment sancionador en matèria 
administrativa. 
 
2.- El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà 
de forma separada als d’aplicació dels tributs, llevat que es 
tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat 
expressament a la tramitació separada. 
 
3.- El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà 
sempre d’ofici, mitjançant notificació de l’acord de l’òrgan 
competent. 
 
4.- El procediment sancionador en matèria tributària es 
desenvoluparà d’acord amb les normes especials sobre actuacions i 
procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei 
general tributària i les normes sobre la seva instrucció que 
estableix l’article 210 de 
l’esmentada llei. 
 
5.- El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant 
resolució o per caducitat, en un termini de sis mesos comptadors 
des de la notificació d’inici del procediment fins la notificació 
de la resolució que calgui. Si s’ha ultrapassat aquest termini, 
la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou. 
 
6.- L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut 
a terme les actuacions de gestió, inspecció o recaptació 
respectivament i serà instruït pel funcionari que es designi a 
aquest efecte. 
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7.- L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries 
és la Junta de Govern. 
 
8.- Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà 
interposar-se recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
PRIMERA 
La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 
2009. 
 
SEGONA 
El Batle podrà dictar les instruccions que resultin necessàries 
per l’adequada interpretació i aplicació d’aquesta Ordenança 
General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PREUS PÚBLICS 
 
 

1-PP 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ DE LA GRUA ELEVADORA DE LA BRIGADA D'OBRES MUNICIPAL. 
 
 

ARTICLE PRIMER. CONCEPTE. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 2.1,e) i 127 

del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament podrà 
establir i exigir Preus Públics, que es regularan pel que 
disposen els articles 41 a 47 de la Llei esmentada, i pel que es 
preceptiu en aquesta Ordenança. 
 
 

ARTICLE SEGON. OBLIGATS AL PAGAMENT. 
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Estan obligats al pagament del preu públic regulat en 
aquesta ordenança, les persones o entitats que utilitzin la grua 
elevadora de la Brigada d'obres municipal. 
 
 

ARTICLE TERCER. QUANTIA. 
 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
1.- Per cada hora, o fracció d'hora, amb arrodoniment per excés 
65’00€'-euros.  
 
 

ARTICLE QUART. NORMES DE GESTIÓ. 
 

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es 
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. 
 

2.- El preu públic s'exigirà en règim d’autoliquidació. 
 

3.- L'interessat acudirà a la Tresoreria Municipal amb la 
sol·licitud d'utilització de la grua elevadora municipal, en la 
qual s'indicarà el número d'hores o fracció d'hora que ha 
d'utilitzar la grua elevadora i l'import a satisfer. 
 

4.- Satisfet el preu públic, l'interessat, exhibint la carta 
de pagament corresponent, acudirà a l'encarregat de la grua 
elevadora perquè aquest realitzi el servei sol·licitat. 
 

5.- En cas que el número d'hores que s'utilitzi la grua 
elevadora sigui superior al declarat inicialment, l'encarregat de 
la grua elevadora remetrà a l'interessat a la Tresoreria 
Municipal, perquè se li efectuï una liquidació complementària, en 
base a les dades aportades per l'encarregat de la Brigada 
d'obres. 
 

6.- En el cas que s'utilitzi la grua elevadora un número 
d'hores inferior al declarat, els interessats podran sol·licitar 
a aquest Ajuntament la devolució de la part corresponent de 
l'import ingressat. 
 

 
 

ARTICLE CINQUÉ. MERITACIÓ. 
 

1.- Es meritarà el preu públic i neix l'obligació de 
contribuir quan es presenti la sol·licitud d'utilització de la 
grua elevadora municipal. 
 

2.- Si no existís sol·licitud expressa però s'hagués 
realitzat la prestació del servei en benefici del subjecte 
passiu, es meritarà el preu públic en el moment en què tinguin 
lloc les circumstàncies que han de proveir l'actuació municipal. 
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DISPOSICIÓ FINAL. 
 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 

de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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2-PP 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ DE L'EQUIP DE SO MUNICIPAL. 
 

ARTICLE PRIMER. CONCEPTE. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 2.1,e) i 127 

del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament podrà 
establir i exigir Preus Públics, que es regularan pel que 
disposen els articles 41 a 47 de la Llei esmentada, i pel que es 
preceptiu en aquesta Ordenança. 
 

ARTICLE SEGON. RESPONSABLES 
 

S'anomena responsable de l'equip de so al Regidor de Cultura 
i, a nivell tècnic, la Brigada de Cultura d'aquest Ajuntament. 
 

ARTICLE TERCER. OBLIGATS AL PAGAMENT. 
 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en 
aquesta ordenança, les persones o entitats que utilitzin l'equip 
de so municipal. 

 
ARTICLE QUART. QUANTIA. 

 
La tarifa a aplicar serà la següent: 

 
1.- Equip de so gros i micros,  per cada hora o fracció, amb 
arrodoniment per excés 60’00’-euros. 
2.- Equip de megafonia petit,  per cada hora o fracció, amb 
arrodoniment per excés 15,00’-euros. 
   
 

ARTICLE CINQUÈ. NORMES D'UTILITZACIÓ. 
 

Sempre amb la presència del tècnic municipal, aquest equip 
podrà ser utilitzat per qualsevol grup o col·lectiu cultural, 
esportiu o cívic que ho sol·liciti i amb les següents condicions: 
 

1.- L'hauran de sol·licitar per escrit a l’Institut 
Municipal de cultura amb un mínim de 10 dies d'antelació i 
especificant el lloc, dia, hores, o fracció, d'utilització així 
com el motiu. 
 

2.- En el moment en que se'ls comuniqui l'autorització per 
part de l'IMCS, tindran un termini de dos dies hàbils per venir a 
fer el pagament del preu públic, si s'escau, amb els termes que 
figuri en la pròpia autorització. En cas de no fer-ho s'entendrà 
desistit en la seva sol·licitud. 
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ARTICLE SISÈ. NORMES DE GESTIÓ. 
 

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es 
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. 
 

2.- El preu públic s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
 

3.- L'interessat una vegada assabentat de l'autorització 
acudirà a la Tresoreria Municipal a fer el pagament d'acord amb 
el que s'estipula en l'apartat anterior. 
 

4.- Satisfet el preu públic, l’interessat, exhibint la carta 
de pagament corresponent, acudirà a l'encarregat de l'equip de so 
perquè aquest realitzi el servei sol·licitat. 
 

5.- En cas que el número d'hores que s'utilitzi l'equip de 
so sigui superior al declarat inicialment, l'encarregat de 
l'equip de so remetrà a l'interessat a la Tresoreria Municipal, 
perquè se li efectuï una liquidació complementària, en base a les 
dades aportades per l'encarregat de la Brigada d'obres. 
 

6.- En el cas que s'utilitzi l'equip de so un número d'hores 
inferior al declarat, els interessats podran sol·licitar a aquest 
Ajuntament la devolució de la part corresponent de l'import 
ingressat. 
 
 

ARTICLE SETÈ. MERITACIÓ. 
 

1.- Es meritarà el preu públic i neix l'obligació de 
contribuir quan es presenti la sol·licitud d'utilització de 
l'equip de so, i es doni l'autorització d'ús corresponent. 
 

2.- Si no existís sol·licitud expressa però s'hagués 
realitzat la prestació del servei en benefici del subjecte 
passiu, es meritarà el preu públic en el moment en què tinguin 
lloc les circumstàncies que han de proveir l'actuació municipal. 
 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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3-PP 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ D’INTERNET DE L’OFICINA D’INFORMACIÓ JUVENIL I LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
 
 

ARTICLE PRIMER. CONCEPTE. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 2.1,e) i 127 

del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament podrà 
establir i exigir Preus Públics, que es regularan pel que 
disposen els articles 41 a 47 de la Llei esmentada, per la Llei 
8/89, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics i pel que es 
preceptiu en aquesta Ordenança. 
 
 

ARTICLE SEGON. OBLIGATS AL PAGAMENT. 
 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en 
aquesta ordenança, les persones o entitats que utilitzin 
l’internet de l’oficina d’informació juvenil de Sóller i la 
biblioteca municipal 
 

 
ARTICLE TERCER. QUANTIA. 

 
La tarifa a aplicar serà la següent: 
 
1.- Per cada mitja hora o fracció 1,30'-euro.  
 
 

ARTICLE QUART. NORMES DE GESTIÓ. 
 

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es 
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. 
 

2.- El preu públic s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
 

3.- L’interessat acudirà a l’oficina d’informació juvenil i 
a la biblioteca municipal quan hagi de sol·licitar el servei 
d’internet i abonarà l’import equivalent al temps utilitzat. 

 
4.- En cas que el temps d’utilització no arribi a la mitja 

hora, l’interessat abonarà la tarifa mínima de mitja hora. 
 
 
 
 
 

ARTICLE CINQUÈ. MERITACIÓ. 
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1.- Es meritarà el preu públic i neix l'obligació de 

contribuir quan es presenti la sol·licitud d'utilització del 
servei d’internet de l’oficina d’informació juvenil de Sóller i 
la biblioteca municipal. 

 
 
ARTICLE SISÈ. EXCEMPCIONS. 

 
A criteri dels serveis d’assistència a la joventut, podran 

estar exempts de pagaments aquelles persones que presentin una 
circumstancies soci - econòmiques desfavorables, atesos als 
informes, si s’escau, de serveis socials i/o situacions de llarg 
atur. 

En tot cas els menors de 35 anys així com els aturats. 
 
 

ARTICLE SETÈ. BONIFICACIONS. 
 
Es realitzaran bonificacions als estudiants universitaris que 

realitzin treballs d’investigació, essent la tarifa de 1,00’-
euros la mitja hora. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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4-PP 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ DELS PARTICULARS DE SERVEIS I MATERIALS DE PROPIETAT 
MUNICIPAL. 
 
 ARTICLE 1ER.- FONAMENT I NATURALESA. 
  

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 127, 
en relació amb l’article 41, ambdós del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de cinc de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals, estableix el preu públic per a 
l’aprofitament pels particulars de serveis i material de 
propietat municipal. 
 
 ARTICLE 2ON.- OBJECTE. 
 

Serà objecte de preu públic la utilització de les màquines, 
utensilis, personal i serveis de l’Ajuntament, pels particulars 
que, prèviament ho hagin sol·licitat i els hi hagi estat concedit 
i pel temps que estén a ells adscrits, els emprin o no.  
    
 ARTICLE 3R.- OBLIGATS AL PAGAMENT. 
 

Estan obligats al pagament les persones físiques o 
jurídiques autoritzades per a la utilització de béns i serveis 
que estableix l’article 5º de la present ordenança. 
 

L’obligació de pagament neix per l’autorització per 
utilitzar les màquines, utensilis, personal i serveis de 
l’Ajuntament a que es refereix l’article anterior. 
 
 ARTICLE 4T.- QUANTIA. 
 

a) Qualsevol aparell, instal·lació, maquinària o vehicles 
22’00€ per dia. 

b) Per lloguer d’escenari o entarimat, el primer dia 660’00€  
i per dia que excedíssi 220’00€. 

No estaran obligades al pagament per concepte de lloguer de 
l’entarimat les  persones residents a Sóller que no cerquin 
cap lucre.  
c ) Cadires i taules, 0’60€ per unitat i per dia. 
c) Serveis prestats per empleats públics diferents dels 

regulats en altres ordenances fiscals i preus Públics,  com 
per exemple  obertura, vigilància i qualsevol altre feina 
en les dependències municipals realitzades fora de la 
jornada de feina, 33’00€ per hora i 20’00€ per fracció 
(períodes temporals inferiors a 30 mínuts). 

De conformitat amb l’establert a l’article 44.2 del TRLRHL 
s’estima que hi ha raons de caràcter social, benèfiques i 
culturals o d’interès públic i no haurà obligació de pagament 
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quan el servei es presti a les Entitats i per als fins que a 
continuació es relacionen: 
Associacions culturals, esportives i juvenils quan la 
prestació del Servei es realitzi per al desenvolupament de les 
activitats que són objecte dels seus Estatuts i reportin 
benefici a la comunitat. 
Entitats ciutadanes quan la prestació del Servei es realitzi 
per al desenvolupament de les activitats que són objecte dels 
seus Estatuts i normes socials. 
 

  
ARTICLE5T.- OBLIGACIONS DE PAGAMENT. 
 

 1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix en el moment de la sol·licitud del servei. 
 
  ARTICLE 6T.-  NORMES DE GESTIÓ 
 
-Les persones o entitats interessades en la concessió dels 
aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar 
la corresponent autorització indicant la duració dels esmentats 
aprofitaments. 
-Si el peticionari tractés de fer ús dels materials  de forma 
distinta i els emprés sense intervenció del personal municipal a 
ells adscrits serà objecte de sanció, prèvia instrucció de 
l’expedient oportú en quantitat igual a la quantia del preu 
públic corresponent i sense perjudici de l’establert als apartats 
anteriors. 
-Els danys i desperfectes que es produïssin al material o servei, 
que no sigui conseqüència del normal ús, seran de càrrec del 
cessionari o peticionari del servei, si aquest no fos 
excepcionalment atès per personal municipal. 
-En el supòsit regulat a l’article 5.d la petició haurà de 
formular-se amb quinze dies d’antelació a la data en la qual es 
pretengui prestar el servei.  
 
 DISPOSICIÓ FINAL. 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 

publicació en el BOCAIB, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 2009 quedant en vigor fins la seva modificació 
o derogació expressa. 
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5-PP 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PELS SERVEIS DE LA 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 

 
ARTICLE 1ER. FONAMENT I NATURALESA. 
 

Fent 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 de conformitat amb el que es disposa en 
els articles de 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de 
serveis a la residència geriàtrica. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE. 
 
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis a la 
residència geriàtrica. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU. 
 
1.L’obligació de contribuir neix per la prestació dels serveis, 
tant si hi ha sol.lcicitud de l’usuari com si no n’hi ha, o de 
l’obligat al pagament dels serveis. 
 
2.Estan obligats al pagament: 
a) els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta ordenança, o 
si és el cas, els sol.licitants dels serveis 
b) els hereus i si és el cas, les herències jacents, o les 
persones o institucions que tenguin ’obligació legal o pactada 
d’atendre els usuaris del servei. 
 
ARTICLE 4. BASES I TARIFES. 
 
1.La base del gravamen serà el cost efectiu del serveis per a 
l’Ajuntament. 
2.El cost pel servei d’assistència geriàtrica completa és de: 
1389,8 Euros, per a persones amb un greu de dependencia baix, 
malgrat l’anterior, s’estableixen les següents tarifes, que com a 
mínim sempre seran el preu que per aquest servei tengui aprovat 
l’IBAS. Així: 
-Tarifa pels serveis residencials durant l’any 2007: per persones 
amb un grau 

 baix de dependencia 1.389,8 Euros/mes 
 mig de dependància  1.389,8 Euros/mes 
 alt de dependencia  1.389,8 Euros/mes 
 

-Tarifa pels serveis residencials durant l’any 2008:  
 baix de dependencia 1.500,00 Euros/mes 
 mig de dependància  1.660,0 Euros/mes 



 71

 alt de dependencia 1.760,0 Euros/mes 
 
 
3.Tarifa servei Centre de Dia: 14.7 euros/persona/dia, o 422.10 
Euros/mes Persona. 
 
4 Tarifa Servei de Menjador: 
  Dinar    6.16 Euros per servei 
  Sopar    5.00 Euros per servei 
  Dinar i Sopar 10.27 Euros  
 
NORMES DE GESTIÓ 
 
ARTICLE 5. MERITACIÓ. 
 
L’exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació 
del servei i la seva liquidació i recaptació es duran a terme per 
les oficines municipals, d’acord amb les dades que es rebin dels 
serveis socials. 
 
ARTICLE 6. SITUACIONS A TENIR EN COMPTE EN LA MERITACIÓ. 
 
Els usuaris, a l’hora de realitzar el pagament de la taxa es 
poden trobar en 
les següents situacions: 
a) Que puguin fer front al pagament mitjançant els ingressos 
mensuals procedents de pensions o altres vies d’ingressos. 
b) Que puguin fer front al pagament disposant de capital 
mobiliari: comptes corrents o d’estalvi, béns, etc. 
En el supòsit de no poder cobrir mensualment l’import de la taxa, 
totalment o parcialment, per cap de les fórmules anteriors, 
s’estableix el següent sistema 
de pagament: 
1) Si l’usuari només pot cobrir parcialment l’import de la taxa, 
perquè rep uns ingressos mensuals inferiors al 100% del citat 
import, abonarà el 80% dels referits ingressos mensuals per tots 
els conceptes, garantint, en tot cas, que el 
20% restant sigui suficient per a les seves necessitats personals 
de l’usuari. La diferència entre aquest 80% i l’import de la taxa 
s’aportarà per alguna de les següents fórmules: 
 
a) Pels familiars o institucions obligats per llei a la prestació 
d’aliments,o per als hereus, per la qual cosa es signarà un 
contracte específic. 
b) Per donació a l’Ajuntament, per part de l’usuari, de béns, 
tant mobles com immobles, a canvi d’una renda vitalícia per a 
l’Ajuntament, consistent a 
cobrir l’import del servei. Amb l’objectiu de fer efectiu 
l’anterior, l’usuari aura de presentar certificat d’havers i 
patrimoni dels cinc anys anteriors, així com els possibles 
moviments produïts durant el referit període i dades dels seus 
beneficiaris. 
Tot això a fi de dirigir-se, si fos necessari, a aquests darrers 
perquè procedeixin a cobrir la diferència entre l’abonat per 
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l’usuari i l’import de la taxa, i sempre fins a la quantitat en 
què han estat beneficiats. 
c) Per l’Ajuntament, mitjançant subvenció a l’usuari del servei 
que no pugui cobrir el total de l’import per cap dels sistemes 
previstos en els punts a) i 
b). 
2) Si l’usuari no pot abonar res de l’import de la taxa, la 
totalitat del mateix s’abonarà per les fórmules previstes en els 
apartats a), b) i c) del punt anterior. 
3) Si a la mort del beneficiari del servei queda pendent de 
pagament a l’Ajuntament alguna quantitat procedent del citat 
servei, la referida quantitat tindrà el concepte de deute del 
causant en la liquidació de la seva herència. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITORIA 
 
Les tarifes previstes a la present ordenança no seran d’aplicació 
en els casos en què a la seva entrada en vigor els beneficiaris 
fossin usuaris 
del servei. Això no obsta que es puguin pactar convenis 
específics tendents a l’adaptació d’aquests casos a l’establert 
en la present ordenança. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Tot el que no estigui previst en aquesta ordenança es regirà pel 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 
General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i 
serà d’aplicació, si escau, a partir de dia 1 de gener de 2009. 
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II. TAXES 
 
 

1-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 

Article 1er.- Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l'article 20.4,a)  del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix la Taxa per expedició de documents 
administratius, que es regularà per la present Ordenança, 
redactada conforme a l'article 16  del R.D.L. 2/2004 esmentada. 
 

Article 2on.- Fet imposable 
 

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat 
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a 
instància de part, de tot tipus de documents que expedeixi i 
d'expedients que entengui l'Administració o les Autoritats 
Municipals. 
 

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de 
part qualsevol documentació administrativa que hagi estat 
provocada pel particular o redundi en el seu benefici encara que 
no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
 

3. No estarà subjecta a aquesta Taxa la tramitació de 
documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 
fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de 
devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius 
contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius 
a la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència municipal i a la utilització privativa o 
l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que 
estiguin gravats per una altra Taxa Municipal o per als quals 
s'exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament. 
 

Article 3er.- Subjecte passiu 
 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la 
Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès 
del qual redundi la tramitació del document o expedient de què es 
tracti. 

 
Article 4rt.- Responsables 
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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 quefers, 
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb 
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 
 

Article 5è.- Exempcions subjectives i Bonificacions. 
 

Per poder gaudir d’exempció, en primer lloc, s’hauran de 
dirigir als Serveis Socials per tal que aquests emetin informe 
favorable al complir els requisits establerts, posteriorment, i 
amb l’informe favorable es podran dirigir al Negociat 
d’Informació i sol·licitar el document corresponent, en tot cas 
només gaudiran d’exempció les següents Taxes. 

  
1.- Sol·licitud d’ajuda econòmica. 
 
2.- Sol·licitud d’accés a proves selectives personal de 

l’Ajuntament. 
 
3.- Tot tipus de certificats i documents superiors a 1,2 

euros (quedaran reduïts a 1,20 euros) 
 

Article 6è.- Quota tributària 
 

1. La quota tributària se determinarà per una quantitat fixa 
assenyalada segons la naturalesa dels documents o expedients a 
tramitar, d'acord amb la Tarifa que conté l'article següent. 
 

2. La quota de Tarifa correspon a la tramitació completa, a 
cada instància, del document o expedient de què es tracti, des de 
la seva iniciació fins a la seva resolució final, inclosa la 
certificació i notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors 
tarifes s'incrementaran en un 50 per 100 quan els interessats 
sol·licitessin amb caràcter d'urgència la tramitació dels 
expedients que motivessin la meritació, o quan les dades de les 
certificacions tinguin una antiguitat superior a cinc anys. 
 

Article 7è.- Tarifa 
 

La tarifa a que es refereix l'article anterior s'estructura 
en els següents epígrafs: 
 
 
Epígraf primer: Cens població habitants    Euros 
 
1. Certificacions d'empadronament 
en el Cens de població: 
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- Volant d’empadronament       1,20 
- Certificacions d’empadronament vigent i cens anterior1,20 
- Certificació de viatge.                          1,00 
- Certificacions pensions oficines estrangeria     1,50 
- Certificacions de convivència vigents i cens anteriors1,50 
 
 
Epígraf segon: Certificacions i compulses.   Euros 
                   
1. Certificació de documents o acords  
municipals.                              60,00 
2. Complimentació de documentació que 
requereixi investigació        200,00 
3. Certificacions d’actuacions 
 policials ( civils, administratives)       50,00 

 4. Altres Certificacions.                      50,00 
4. Còpies de diligències efectuades  
( per cada còpia )                         10,00 

 5. Altres Requeriments                         10,00 
5. Per la convalidació de poders que 
hagin de sortir efecte en les 
Oficines Municipals.                           22,00 

 7. Compulses Certificats de Viatge.               0,20 
 
 
Epígraf tercer: Documents expedits per les 

Oficines Municipals.     Euros 
 
 
1. Per cada document que s'expedeixi 
en fotocòpia, foli.                      0,20 
2. Per cada còpia de certificats de  
viatge. ( màxim 6)                          0,20 
 
Epígraf quart: Documents relatius     Euros 

a serveis d'Urbanisme  
 
 
1. Per cada expedient de declaració  
de ruïna d' edificis.          50,00 
 
2. Per cada certificació que s'expedeixi 
de serveis urbanístics sol·licitada a  
instància de part.        50,00 
 
3. Per cada informe que s'expedeixi sobre 
característiques de terreny, o consulta a 
efecte d'edificació a instància de part.    50,00 
 
4. Per cada expedient de concessió  
d'instal·lació de rètols i mostres.     50,00 
 
5. Per cada plànol que presenti un  
particular, tractant-se d'original o de 
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còpia i en cada Memòria d'obres, subscrita 
per un Tècnic.               1,50 
 
6. Per cada còpia de plànol d'alineació 
de carrers, eixamplaments, etc., per cada 
metre quadrat o fracció del plànol.       1,50 
 
7. Per expedició de còpies de plànols  
obrants en expedients de concessió de  
llicències d' obra, per cada m2o secció 
de plànol.                                   1,50 
 
8. Obtenció de cèdula urbanística i  
certificats varis d’obres i urbanisme.    50,00 
 
9. Certificació Final d’Obra Pla Mirall.    1,50 
 
 
10. Certificacions finals d’obra Ca Teva  
de Bell Nou i altres plans promocionats per  
institucions públiques        10,00  
  
11. Certificat final d’obra (major)     50,00 
  
 
Epígraf cinquè: Altres expedients o documents.    
          Euros 
 
1. Per a qualsevol altre expedient o 
document no expressament tarifats.     22,00 
 
3. Per qualsevol documentació de padrons  
o planimetria en suport magnètic, transferida  
informàticament        400’00 
 

 
4.- Per  la prestació administrativa de recerca a través de 
PIC..................................................3’00€ 

Article 9è.- Meritació 
 

1. Es meritarà la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan 
es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels 
documents i expedients subjectes al tribut. 
 

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 
2on., la meritació se produeix quan tinguin lloc les 
circumstàncies que prevegin l'actuació municipal d'ofici o quan 
aquesta s'iniciï sense prèvia sol·licitud de l'interessat però  
redundi en el seu benefici. 

 
Article 10è.- Declaració i ingrés 
 
1. La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, pel 

procediment del segell municipal adherit a l'escrit de 
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sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en 
aquests mateixos si aquell escrit no existís o la sol·licitud no 
fos expressa. 
 

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència 
l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, que no 
venguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, 
però no es podran cursar sense que es subsani la deficiència, a 
tal fi es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu 
dies aboni les quotes corresponents amb l'advertència  que, 
transcorregut dit termini sense efectuar-lo, se tindran els 
escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud. 
 

3. Les certificacions o documents que expedeixi 
l'Administració Municipal en virtut d'ofici de Jutjats o 
Tribunals per a tota classe de plets, no s'entregaran ni 
trametran sense que prèviament s'hagi satisfet la corresponent 
quota tributària. 
 

Article 11è.- Infraccions i sancions 
 

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions 
tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat als articles 178 
i següents de la Llei General Tributària. 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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2-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES 
D’AUTOTAXIS I DEMÉS VEHICLES DE LLOGUER 
 
 

Article 1er.- Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d'acord amb el que preveu l'article 20,4,c)  del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix la Taxa per Llicència d’autotaxis 
i demés vehicles de lloguer, que es regularà per la present 
Ordenança, redactada conforme a l'article 16  del R.D.L. 2/2004 
esmentada. 

 
Article 2on.- Fet imposable 

 
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la prestació 

dels serveis i la realització de les activitats que, en relació 
amb les llicències d’autotaxis i demés de lloguer a què es 
refereix el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de 
març, s'assenyalen a continuació: 
 

a) Concessió i expedició de llicències. 
b) Autorització per transmissió de Llicències, quan 

procedeixi el seu atorgament, d'acord amb la legislació vigent. 
c) Autorització per substitució dels vehicles afectes a les 

Llicències, bé sigui aquest canvi de tipus voluntari o per 
imposició. 

d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió 
extraordinària a instància de part. 

e) Diligenciament dels llibres - registre de les empreses de 
serveis de transport de les classes C i D. 
 

Article 3er.- Subjecte passiu 
 

Estan obligats 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 33 de la Llei General 
Tributària, següents: 
 

1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la 
concessió i expedició de la llicència, o en favor de la qual 
s'autoritzi la transmissió de dita llicència. 
 

2. El titular de la llicència el vehicle de la qual sigui 
substituït o objecte de revisió tant ordinària com 
extraordinària, i els llibres-registre dels quals siguin 
diligenciats. 
 

Article 4rt.- Responsables 
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1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es 
refereixin 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 quiebres, 
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb 
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 
 

Article 5è.- Quota tributària 
 

La quota tributària es determinarà per una quantitat 
fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, 
d'acord amb la següent tarifa: 
 

                                            
                                            
                   Euros 

Epígraf primer: Concessió i expedició  
de llicències de la classe B...............     22’00  
 
Epígraf segon: Autorització per a transmissió 
de llicències: 
a) Transmissió "inter vivos": de les  
llicències de la classe B..................     22’00 
b) Transmissió "mortis causa": 

 
1.- La primera transmissió de llicències  
classe B en favor dels hereus forçosos.....     22’00 

 
 
2.- Posteriors transmissions de llicències.     22’00 
 

Epígraf tercer: Substitució de vehicles 
 

a) De llicència classe B.........     22’00 
 

Epígraf quart:  Revisió de vehicles 
 

a) Revisió anual ordinària.......     22’00 
 

b) Revisió extraordinària, 
   a instància de part…..........     22’00 

 
Epígraf cinquè:  Diligenciació de  
Llibres - registre..........................     22’00 
 

 
Article 6è.- Exempcions i bonificacions 

 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament 

de la Taxa. 
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Article 7è.- Meritació 
 

1. Es merita la Taxa i neix l'obligació de contribuir, en 
els casos assenyalats a les lletres a), b) i c) de l'article 
2on., en la data que aquest Ajuntament concedeixi i expedeixi la 
corresponent llicència o autoritzi la seva transmissió, o que 
autoritzi la substitució del vehicle. 
 

2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de 
vehicles i de diligenciament de llibres-registre, la Taxa se 
meritarà en el moment en què s'iniciï aquella prestació, 
entenent, a aquests efectes, que dita iniciació se produeix amb 
la sol·licitud dels mateixos. 
 

Article 8è.- Declaració en ingrés 
 

1. La realització de les activitats i la prestació dels 
serveis subjectes a aquesta Taxa es duran a terme a instància de 
part. 
 

2. Totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés 
directe, una vegada concedides les llicències o autoritzacions de 
què es tracti i realitzats els serveis sol·licitats, procedint 
els contribuents al seu pagament en el termini establert pel 
Reglament General de Recaptació. 
 

Article 11è.- Infraccions i sancions 
 

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions 
tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat als articles 178 
i següents de la Llei General Tributària. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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3-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d'acord amb el que preveu l'article 20,4,h)  del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix la Taxa per Llicències 
Urbanístiques exigides per la Llei del Sòl i Ordenació Urbana, 
que es regularà per la present Ordenança, redactada conforme a 
l'article 16  del R.D.L. 2/2004esmentada. 

 
Article 2n. Fet imposable  

 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat 

municipal, tècnica i administrativa, tendint a verificar si els 
actes d’edificació i ús del sòl a què es refereix l’article 242 
del Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl, i art. 
2n. de la Llei 10/90, de 23 d’octubre de Disciplina Urbanística, 
i que s’hagin de realitzar-se en el terme municipal, s’ajusten a 
les normes urbanístiques, d’edificació i policia previstes en la 
citada Llei del Sòl i en el Pla General d’Ordenació Urbana 
d’aquest Municipi. 
 

2. No estaran subjectes a aquesta Taxa les obres de simple 
ornament i conservació que es realitzen en l'interior dels 
habitatges. 
 

Article 3r. Subjecte passiu 
 

1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 35 
de la Llei General Tributari, que siguin propietaris o 
posseïdors, o, en el seu cas, arrendataris dels immobles en els 
quals es projecta realitzar les construccions o instal·lacions o 
es projecta realitzar les obres. 
 

2. En qualsevol cas, tindran la condició de substituts del 
contribuent els constructors i contractistes de les obres. 
 

Article 4t. Responsables 
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a les que 
es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. 
 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les 
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societats i els sindicats, interventors o liquidadors de 
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb alcan que senyala l’article 43 de la Llei General 
Tributària. 
 

Article 5è. Base imposable 
 

1. Constitueix la base imposable de la Taxa: 
 
a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan es tracta de 
moviments de terra, obra de nova planta i modificació 
d’estructura o aspecte exterior de les edificacions existents. 
 
b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació, 
quan es tracti de la primera utilització dels edificis i la 
modificació de l’ús dels mateixos. 
 
c) El valor que tinguin senyalats els terrenys i construccions a 
efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, quan es tracta 
parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions. 
 
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats en forma 
visible des de la via pública. 
 

2. Del cost senyalat en les lletres a) i b) del número 
anterior s’exclou el corresponent a la maquinària i 
instal·lacions industrials i mecàniques. 
 

3. En el cas de pròrroga de la llicència, corresponent als 
apartats a) i c) del número 1 d’aquest article, sempre que 
l’edificació no s’hagi iniciat o estigui edificat fins el 50%, la 
base imponible que es tracta es computarà en raó del percentatge 
pendent de realització, en el moment de la finalització del 
termini atorgat. 
 

4. En qualsevol cas, s’entendrà prorrogada la llicència 
d’obres pel mateix període de temps en què queden paralitzades 
aquelles, durant el període estiuenc, d’acord amb la normativa 
que aquest Ajuntament té aprovat al respecte. 
 
 

Article 6è.- Quota tributària 
 

 
1.- La quota tributària, aplicable de manera general, 

resultarà d'aplicar a la base imposable els següents tipus de 
gravamen: 

 
           Euros 
 
a) El 0'55 per cent en el supòsit 1.a) 
de l'article anterior. 
b) El 0'55 per cent en el supòsit 1.b) 
de l'article anterior. 
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c) L'1'1 per cent en les parcel·lacions 
 Euros 

urbanes. 
d) En el supòsit 1.d)de l’article anterior, 
per metre quadrat de cartell      44’50 
 
e) El 2'9 en els supòsits del número 3 
de l'article anterior. 
 

2.- En el casos de llicències en relació a edificis i 
instal·lacions realitzades pels propietaris o interessats, sense 
que el propietari o interessat, s'hagi ajustat a la llicència 
d'obres, i que hagi necessitat d'una legalització prèvia, 
meritarà el 4 per cent del pressupost de legalització. 
 

3.- En cas de desestiment formulat pel sol·licitant amb 
anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes a 
liquidar seran el 50 per cent de les senyalades en el número 
anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat 
efectivament. 
 

4.- Es considerarà com a mínim fix la quantitat de 33,10'-
euros quan, en l'aplicació de l'establert a l'apartat 1 no 
s'arribi a n'aquesta quantitat, o quan l'actuació urbanística 
subjecta a llicència no suposi cap cost. 
 
 

Article 7è. Exempció i modificacions  
 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en la exacció de 
la Taxa.    
 
 

Article 8è. Meritació 
 

1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan 
s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet imponible. 
A aquests efectes, s’entén iniciada dita activitat en la data de 
presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència urbanística, 
si el subjecte passiu formulés aquesta 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, amb independència de la 
iniciació de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per 
l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició si no fossin 
autoritzables. 
 

3. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es 
veurà afectada de qualque 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 
desestiment del sol·licitant. 
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Article 9è. Declaració   
 

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència 
d’obres presentaran, prèviament en el registre central l’oportuna 
sol·licitud, acompanyada de certificat visat pel Col·legi Oficial 
respectiu, amb especificació detallat de la naturalesa de l’obra 
i lloc d’emplaçament, en el qual es faci constar l'import estimat 
de l’obra, mediacions i el destí de l’edifici. 
 

2. Quan es tracta de llicència per a aquells actes en els 
quals no sigui exigible la formulació de projecte subscrit per 
tècnic competent, la sol·licitud serà acompanyada d’un pressupost 
de les obres a realitzar, amb una descripció detallada de la 
superfície afectada, número d’apartaments, materials a emprà i, 
en general, de les característiques de l’obra o acte les dades de 
les quals permetin comprovar el cost d’aquells. Aquest pressupost 
serà indicat per la Corporació i els tècnics municipals es 
pronunciaran expressament. 
 

3. En el moment de la declaració, el sol·licitant entregarà 
la quantitat equivalent al 0’5% del pressupost que es presenti, 
com a dipòsit previ a la taxa. 
 

4. Si després de formulada la sol·licitud de llicència es 
modifiqués o amplies el projecte s’haurà de posar en coneixement 
de l’Administració municipal, acompanyat d’un nou  pressupost o 
el reformat i, en el seu cas, plànols i memòries de la 
modificació o ampliació. 
 

5. En el supòsit que l’Administració municipal detectes 
l’error en l’import o pressupost de l’obra indicats en els 
apartats 1 i 2 d’aquest article, podrà corregir-lo mitjançant el 
corresponent informe o justificant tècnic oportú, el resultat del 
qual servirà de base per a l’aplicació de la Taxa, prèvia 
comunicació a l'interessat. 
 
 

Article 10è. Liquidació i ingrés 
 

1. Quan es tracta de les obres i actes als quals es refereix 
l’article 5è a) i c): 
 

a) Una vegada atorgada la llicència urbanística, es 
practicarà liquidació provisional sobre el pressupost admès per 
la Corporació aplicant la quantitat entregada com a dipòsit 
previ. 
 

b) L’administració municipal podrà comprovar el cost real 
efectiu una vegada acabades les obres, i la superfície dels 
cartells declarada pel sol·licitant, i, a la vista del resultat 
de tal comprovació, practicarà la liquidació definitiva que 
procedeix, amb deducció d’allò, en el seu cas, ingressat 
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provisionalment. 
 

2. En el cas de parcel·lacions urbanes i demolicions de 
construccions, la liquidació que es practica, una vegada atorgada 
la llicència, sobre la base imponible que correspon, tendrà 
caràcter definitiu excepte que el valor senyalat en l'Impost 
sobre Béns Immobles no tingui aquest caràcter. 
 

3. Totes les liquidacions que es practiquen seran 
notificades al subjecte passiu substitut del contribuent pel seu 
ingrés directe a les Arques Municipals, utilitzant els mitjans de 
pagament i els terminis que senyala el reglament General de 
Recaptació. 

 
Article 11è.- Infraccions i sancions    

 
En tot el relatiu a qualificació d’infraccions tributàries, 

així com de les sancions que a les mateixes correspon en cada 
cas, s’estarà al disposat en els articles 178 i següents de la 
Llei General Tributària. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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4-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 

 
FONAMENT LEGAL I OBJECTE. 

ARTICLE 1.- De conformitat amb l'article 20 del RDL 2/2004 
de cinc de març, s'estableix una taxa per la Intervenció 
Municipal en l'atorgament de Llicències d'Obertura 
d'Establiments. 
 

ARTICLE 2.- Serà objecte d'aquesta exacció la prestació dels 
serveis tècnics i administratius previs a l'atorgament de la 
preceptiva llicència per a l'obertura de tots els establiments 
industrials i comercials. 
 
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR. 

ARTICLE 3.- 
1. Fet imposable.  Constitueix el fet imposable d'aquesta 

taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats 
de competència municipal necessàries per a l'atorgament de la 
preceptiva llicència per a l'obertura d'establimenlts industrials 
i comercials. 

2. L'obligació de contribuir s'origina amb la petició de la 
llicència o des de la data en què s'havia d'haver sol·licitat en 
el cas que fos preceptiva. 
      3. Subjecte passiu. Estaran obligades al pagament de la 
present exacció les persones naturals o jurídiques sol·licitants 
de la llicència o les que estiguessin obligades a la seva 
sol·licitud, com a titulars d'establiments en què es produeixi 
algun dels fets següents: 

a) Primera instal·lació. 
b) Trasllat del local. 
c) Canvi d'activitat, i 
d) Qualsevol altres supòsits d'obertura d'establiments. 

      4. Respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques  a les quals es refereixen els articles 38 i 39 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 en 
l'extensió que assenyala l'article 40 de la Llei General 
Tributària. 
 

ARTICLE 4.- Aquest Ajuntament fa especial reserva de la 
facultat que li atorguen les disposicions legal vigents, de 
denegar i, en el seu cas, retirar les llicències a aquells 



 87

establiments als quals manquin les condicions que exigeix el 
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i 
Perilloses, aprovat pel Decret núm. 2414 de 30 de novembre de 
1961 i les vigents Ordenances Municipals. 
 
BASES I TARIFES. 
 ARTICLE 5.- La quota tributària es determinarà d'acord amb 
les tarifes següents: 
ARTICLE 4.- Aquest Ajuntament fa especial reserva de la facultat 
que li atorguen les disposicions legal vigents, de denegar i, en 
el seu cas, retirar les llicències a aquells establiments que no 
s’ajustin a l’establert en la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de 
Règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les 
Illes Balears (BOIB núm. 152 de 28/10/2006) i les vigents 
Ordenances Municipals. 
  
BASES I TARIFES. 
 ARTICLE 5.- La quota tributària es determinarà d'acord amb 
les tarifes següents segons el tipus d’activitat atès el 
determinat a l’annex I de la Llei 16/2006 (BOIB núm. 152 de 
28/10/2006): 
  
  
  

  
  

  
EUROS 

  
1. Activitats permanents majors 

  
755,00 

+ 1% 
del 

pressup
. 

  
2. Activitats permanents menors 

  
599,70 

  
3. Activitats innòcues  

  
361’50 

  
4. Activitats no permanents convalidables 

  
160,00 

  
5. Activitats no permanents no 
convalidables 

  
120,10 

  
6. Traspassos o subrogacions de llicència. 

  
160,00 

  
7. Instal·lacions de climatització (aire 
condicionat, calefacció i producció 
d'aigua calenta sanitària) de domicili 
particular 

  
80,00 

  
8. Modificacions i ampliacions 
d'activitats permanents menors i innòcues  

  
80,00 

  
9. Modificacions i ampliacions 

  
1% del 
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d'activitats permanents majors            
     

pressup
. de 

l'ampli
ació 

 
 
 
 

ARTICLE 6.- Els drets per l'expedició de llicència quedaran 
limitats al pagament de  7’70 € en cas de trasllat forçós del 
local. 
 
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT. 

ARTICLE 7.- Les quotes corresponents s'abonaran a la Caixa 
Municipal quan es sol·liciti l'oportuna llicència i a tal fi 
l'interessat està obligat a presentar la corresponent declaració-
liquidació juntament amb la seva petició. 
 

ARTICLE 8.- Les persones obligades al pagament de la present 
exacció hauran de presentar a les Oficines Municipals l'oportuna 
sol·licitud amb especificació de l'activitat o activitats a 
desenrotllar a l'establiment, acompanyada del contracte de 
lloguer o títol d'adquisició del local. 
 

ARTICLE 9.- El pagament de la taxa sobre llicència 
d'obertura d'establiments no prejutja en cap cas la concessió de 
la llicència. Si aquesta fos denegada, el contribuent podrà 
reclamar la devolució dec satisfeta. 
 

ARTICLE 10.- Les quotes liquidades i no abonades dins del 
període voluntari i la seva pròrroga, s'hauran de fer efectives 
per la via de constrenyiment, d'acord amb el vigent Reglament 
General de Recaptació i el Reglament d'Hisendes Locals. 
 
DEFRAUDACIÓ I PENALITAT. 

ARTICLE 11.- En tot el relatiu a infraccions tributàries i 
la seva qualificació, així com a les sancions que a les mateixes 
corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes als 
articles 178 i següents de la Llei General Tributària i al 
Reglament General de Recaptació. 
 

       DISPOSICIÓ FINAL.- La present Ordenança fiscal, 
entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
serà d'aplicació a partir del dia 1 de gener de 2009, romanent en 
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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5-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA OBTENCIÓ 
DE PLAQUES DE GUAL I D’OBRA. 
 
 Article 1er.- Fonament i naturalesa. 
 Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i d’acord amb el que preveu els articles 15- 19 del RDL 
2/2004 de cinc de març, estableix la taxa per  expedició de 
plaques i altres distintius anàlegs que es regularà per la 
present Ordenança, redactada d’acord amb l’article 16  del R.D.L. 
2/2004 ja esmentada. 
 
 Article 2on.- Obligats al pagament. 
 
 Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques 
o jurídiques a que fa referència l’article 35 de la Llei General 
Tributària qui sol·licitin la placa . 
 
 Article 3r.- Quantia. 
 

1.- S’obtindrà com a conseqüència del cost reial de la 
placa, essent el producte de dividir l’import total d’aquestes  
pel número de plaques encomanades per l’Administració. 
 
 Article 4t.- Obligacions de pagament. 
 1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix en el moment de la sol·licitud del servei. 
 
 Disposició final. 

 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 

de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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6-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE 
VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS DE LA VIA PÚBLICA 
PER LA GRUA MUNICIPAL O LA SEVA IMMOVILITZACIO . 
 
 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d'acord amb el que preveu l'article 20,4,z)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per recollida i retirada de 
vehicles de la via pública, que es regularà per la present 
Ordenança, redactada conforme a l'article 16  del RDL 2/2004 
esmentada. 
 

2. Constitueix l’objecte d’aquesta exacció: 
 

a) L’activitat de la grua, provocada per qui va estacionà un 
vehicle indegudament o per qui va deixar a la via pública 
qualsevol objecte pesat o voluminós que pertorbi la fluïdesa de 
la circulació rodada i peatonal o incideix en la seguretat vial 
fent necessària aquella activitat, la qual, a la vegada, està 
dirigida a retirar el vehicle o objecte i trasllat al dipòsit o 
lloc que es determini. 

b) L’estància o custòdia del vehicle o objecte, en el seu 
cas, retirat per la grua, en l'esmentat dipòsit o en el lloc on 
hagués estat traslladat. 

c) La immobilització, per part de l’agent de circulació, de 
vehicles mitjançant procediment mecànic que impossibilitin la 
circulació. 
 
 

Article 2n.- Obligacions de contribuir  
 

1. Fet imposable: Estarà constituït per l’activitat 
municipal desenvolupada amb motiu dels fets que constitueixen 
l’objecte de l’exacció. 

2. Obligacions de contribuir: L’obligació neix des del  
moment en què s'inicia els treballs de retirada o immobilització 
d’un vehicle o del objecte que es tracta, de la via pública i 
subsistirà encara que aquesta actuació no arribi a dur-se a terme 
perquè el conductor o altra persona autoritzada compareixien i 
adoptin els mitjans convenients. 

3. Subjecte passiu: Estan obligats al pagament les persones 
naturals o jurídiques que donen lloc a la presentació del servei 
i amb caràcter subsidiari aquells que resulten propietaris del 
vehicle o objecte retirat. 
 
 

Article 3r.- Base imposable    
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Es prendran com a bases de la present exacció: 

 
a) La unitat del servei. 
b) Per trajecte recorregut al lloc on es determini. 
c) Per dies d’estància en el dipòsit municipal. 

 
 
 

Article 4rt.- Tarifes 
 

a) Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública 
 
           EUROS 
1. Camions, autobusos o altres vehicles 
 Pesats...............................     300’00  
2. Turismes i furgonetes ..................    107’00 
3. Motos, ciclomotors, bicicletes i qualsevol 
   altre vehicle .......................   80’50  
 

Si es tracta d'objectes voluminosos o pesats que no tinguin 
condició de vehicles, s'aplicarà, en qualsevol cas, la tarifa 
corresponent als vehicles referits en el apartat a), incís segon. 

Si en el moment d'iniciar-se els treballs de retirada del 
vehicle o altre objecte, es suspengués per comparèixer i adoptar 
les mesures convenients el conductor o altra persona autoritzada, 
les tarifes determinades anteriorment es reduiran en un cinquanta 
per cent, essent d'obligació pagar-les prèviament, per obtenir la 
recuperació del vehicle u objecte. 
 

b) Estància o custòdia en el dipòsit Municipal o lloc 
habilitat a aquest efecte. 

Per cada dia natural o fracció, excepte aquell en el qual es 
va produir la retirada del vehicle u objecte, es meritarà: 
 
           EUROS 
1. Camions, autocars, furgonetes i altres 
   vehicles pesats .......................   23’00  
2. Turismes ..............................   14,00  
3. Motocicletes, bicicletes i altres vehicles    6’800  
4. Objectes sense consideració de vehicles   14’00  
 

c) Immobilització de vehicles mitjançant procediment 
mecànic. 

 EUROS 
1. Camions, autocars o altres objectes pesats   90’00  
2. Furgonetes ............................    60’00  
3. Turismes ..............................    54’00  
 
 

Article 5è.- Exempcions i beneficis tributaris     
 

En l’aplicació d’aquestes taxes no s’admetrà cap tipus 
d’exempció ni benefici tributari . 
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Article 6è.- Normes de gestió 
 

a) Compatibilitat: Aquesta exacció és independent i 
compatible amb les multes senyalades en el Codi de Circulació, 
Ordenances de Circulació d’aquest Ajuntament o qualsevol altra 
disposició vigent, a la infracció comesa a l’estacionar el 
vehicle indegudament en el lloc d'on es va  retirar per la grua 
municipal. 
 

b) Casos de no subjecció: No estaran subjectes al pagament 
de la taxa: 
1.- En els casos d’utilització il·legítima del vehicle per qui el 
va estacionà en el lloc d'on va ser retirat per la grua o 
immobilitzat, sempre que la desaparició del vehicle hagués estat 
denunciada pel seu titular o quedàs suficientment provat la 
il·legitimitat de la seva utilització. 
2.- Quan el vehicle hagués estat estacionat en lloc permès, 
sobrevingut posteriorment una causa que fora necessària la 
intervenció de la grua per al seu trasllat. 
3.- Termes i forma de pagament: Les quotes establertes se 
satisfaran en el moment de recuperar el vehicle u objectes 
retirats o immobilitzats o l'actuació de la qual hagués estat 
iniciada. 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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7-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL 
 
 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d'acord amb el que preveu l'article 20,4,p)  del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix la Taxa de Cementiris municipals, 
que se regularà per la present Ordenança, redactada conforme a 
l'article 16  del R.D.L. 2/2004 esmentada. 
 
 

Article 2n.- Fet imposable   
 

Constitueix el fet imposable de la Taxa la presentació dels 
serveis del Cementiri Municipal, tal com: concessió a perpetuïtat 
de sepultures, assignació d’espais per enterraments; permisos de 
construcció de panteons o sepultures; ocupació dels mateixos; 
reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de 
làpides, reixats i ornaments; conservació dels espais destinats 
al repòs dels difunts, i qualsevol altre que, de conformitat amb 
el que està disposat en el Reglament de Policia Sanitària 
mortuòria siguin procedents o s’ autoritzin a instància de part. 
 
 

Article 3r.- Subjecte passiu 
 

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la 
concessió de l’autorització o de la presentació del servei i, en 
el seu cas, els titulars de l’autorització concedida. 
 
 

Article 4t.- Responsables 
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a les 
quals es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General 
Tributària. 
 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les 
societats i els sindicats, interventors o liquidadors de fallida, 
concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb 
l’assoliment que assenyala l’article 43 de la Llei General 
Tributària. 
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Article 5è.- Exempcions subjectives 
 

Estaran exempts els serveis que es presten amb ocasió de: 
 
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, 
sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments 
nomenats i sense cap pompa fúnebre que sigui costejada per la 
família dels difunts. 
 
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
 
c) Les inhumacions que ordena l’Autoritat Judicial i que 
s’efectuen en la fossa comú. 
 
 
 

Article 6è.- Quota tributària. 
 

La quota tributària es determinarà per aplicació de la 
següent tarifa: 
           EUROS 
 

a.- Per cada concessió a perpetuïtat 
d'una sepultura de 12 ninxos …………………………………..  18.499’60 
 
(1.541’90-euros per cada ninxo. Preu que podrà ser modificat per 
acord de la Comissió de Govern, en cas d'incrementar-se els 
costs. En el càlcul de la cessió a perpetuïtat s'afegirà el valor 
del terreny en el que es construeixin les sepultures) 
 

b.- Cessions o traspàs dels drets 
a perpetuïtat sobre terrenys, tombes, 
ninxos, panteons, etc.  …………………………..............    43’60 
 

c.-  Permisos d'obertura, trasllat 
de restes, serveis d'enterrament, per cada  
servei ………………………………………………………………………………………………...   179’60 
 
 

d.- Exhumacions realitzades en menys de 
cinc anys de la inhumació, per cada servei....      359’20 
 

e.- Permisos per a col·locació de làpides 
o altres elements decoratius…..................     43’40 
 

f.- Permisos d'obertura i serveis 
d'enterrament, en el cas de les cendres......      90’80 

 
 

Article 7è.- Meritació  
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Es merita la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan  

s'inicia la prestació dels serveis subjectes a gravamen, 
entenent, en aquests efectes, que dita iniciació es produeix amb 
la sol·licitud d’aquells. 
 
 

Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés  
 

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels 
serveis de què es tracti. 
 

La sol·licitud del permís per la construcció de mausoleus i 
panteons anirà acompanyada del corresponent projecte i memòria, 
autoritzats per facultatius competents. 
 

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i 
autònom, que serà notificat, una vegada que s’hagi prestat dit 
servei, pel seu ingrés directe en les Arques Municipals en la 
forma i terminis assenyalats en el Reglament General de 
Recaptació. 
 
 3. Les concessions a perpetuïtat de sepultures s’adjudicaran 
pel procediment de licitació pública, mitjançant subhasta. El 
preu de partida de la mateixa serà el que s’estableix en 
l’article 6.a. La forma de pagament variarà en funció de si en el 
moment de la subhasta les sepultures estan fetes o no. Si estan 
fetes el pagament se efectuarà abans dels deu dies següents a 
l’adjudicació, en cas contrari, l’Ajuntament podria optar per la 
següent oferta.  Si la subhasta es realitza abans que les 
sepultures estiguin fetes, el procediment de pagament serà el 
següent: 50% en el moment de l’adjudicació, i la resta de la 
quota establerta en l’art. 6è.a  una vegada concloses les obres. 
  

Article 9è.- Infraccions i sancions   
 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions 
tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
correspon en cada cas, s’estarà al disposat en els articles 178 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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8-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE 
CLAVEGUERAM 
 
 
 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d'acord amb el que preveu l'article 20,4,r)  del RDL . 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix la Taxa pel servei de clavegueram, 
que se regularà per la present Ordenança, redactada conforme a 
l'article 16  del RDL 2/2004 esmentada. 
 
 

Article 2n.- Fet imposable 
 

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa: 
 
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendint a 
verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar 
l’escomesa a la xarxa de clavegueram municipal. 
 
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excreta, aigües 
pluvials, negres i residuals, a través de la xarxa de clavegueram 
municipal, i el seu tractament per a la depuració. 
 

2. No estaran subjectes a la Taxa les finques derruïdes, 
declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o terreny. 
 
 

Article 3r.- Subjecte passiu  
 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la 
Llei General Tributària que siguin: 
a) Quan es tracta de la concessió de Llicència d’escomesa a la 
xarxa, el propietari, usufructuari o titular del domini útil de 
la finca. 
b) En el cas de prestació de servei del número 1.b) de l’article 
anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme 
municipal beneficiaris de dits serveis, qualsevol que sigui el 
seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o 
llogaters, fins i tot en precari. 
 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu 
substitut de l’ocupant o usuaris dels habitatges o locals el 
propietaris d’aquests immobles, els quals podran repercutir, en 
el seu cas, les quotes satisfetes sobre els respectius 
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beneficiaris del servei. 
 

Article 4t.- Responsables  
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a les 
quals es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General 
Tributària. 
 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les 
societats i els sindicats, interventors o liquidadors de fallida, 
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb 
l’assoliment que senyala l’article 43 de la Llei General 
Tributària. 
 
 
 

Article 5è.- Quota tributària 
 

1. La quota tributària corresponent a la concessió de la 
Llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram 
s'exigirà per una sola vegada i consistirà en les següents 
tarifes: 
 
DRET DE PRESA          EUROS 
============== 
Habitatges Unifamiliars.......................     210,30  
Locals comercials menors de 250 m2..........     420,50 
Locals comercials majors de 250 m2..........    870,60  
Bars, restaurants...........................    1.262,00 
Places hoteleres............................      12,60 
 

2. La quota tributària a exigir per a la prestació del 
servei de clavegueram, es determinarà en funció dels metres 
cúbics d'aigua consumida en la finca. 
         A tal efecte, s' aplicarà la següent tarifa: 
================================================================ 
                                                Quota fixa mín., 
              C O N C E P T E                   per trimestre. 
 
____________________________________________   EUROS 
a) Habitatges o apartaments..............          1,30 
b) Locals comercials, profe. e industrials..     3,90 
c) Tarifes hoteleres, per plaça: 
  - Hotels de tres estrelles..................    0,80 
  - Hotels de dues estrelles...................   0,70 
  - Hotels d' una estrella....................    0,50 
d) Restaurants................................  9,40 
e) Cafeteries..................................  5,10 
f) Bars.......................................   5,10 
 
   Utilització d'aquest servei, d'acord amb 
els m3 d'aigua consumida.......................   0,47  
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3. La quota tributària que hauran de satisfer aquells 

habitatges que no estiguin connectades a la xarxa d'aigües, serà 
la suma de la quota mínima fixa, igual que l'explicitada en el 
apartat anterior, i el consum anual estipulat de 120 m3 per 
habitatge, repartint-se conseqüentment el mateix en trimestres. 
 
 
 

Article 6è.- Exempcions i bonificacions  
 

Les famílies amb ingressos no superiors al salari mínim 
interprofessional podran acollir-se a una bonificació del 75% de 
les quotes que haguessin d’abonar pels m3 d’aigua evacuats a la 
xarxa de clavegueram. Sense que puguin accedir a una bonificació 
de la quota fixa mínima, establerta en l’article 5 de la present 
Ordenança. L’expedient de bonificació, vendrà regulat mitjançant 
una reglamentació aprovada pel Ple Municipal. 
 
 

Article 7è.- Meritació 
 

1. Es merita la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan 
s'inicia l’activitat municipal que constitueix el seu fet 
imposable, entenent iniciada la mateixa: 
a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la 
llicència d’escomesa, si el subjecte passiu la formulés 
expressament. 
b) Des que tingui lloc l’efectiva escomesa a la xarxa de 
clavegueram municipal. El meritatge per aquesta modalitat de la 
Taxa es produirà amb independència de si s’ha obtingut o no la 
llicència d’escomesa i sense perjudici de la iniciació de 
l’expedient administratiu que pugui introduir-se per la seva 
autorització. 
 

2. Els serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, 
negres i residuals, i de la seva depuració tenen caràcter 
obligatori per a totes les finques del Municipi que tinguin 
façanes a carrers, places o vies públiques en què existeix 
clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no 
excedeix de cent metros, i se meritarà la Taxa encara que els 
interessats no procedeixin a efectuar l’escomesa a la xarxa. 
 

Article 8è.- Declaració, Liquidació i ingrés 
 

1. Els subjectes passius substituts del contribuent 
formularan les declaracions d’alta i baixa en el cens de 
subjectes passius de la Taxa, previ abonament del 10% dels drets 
d’escomesa fitxats en l'art. 5, en el termini que  mitja entre la 
data en què es produeix la variació en la titularitat de la finca 
i el darrer dia del trimestre natural següent. Aquestes darreres 
declaracions sortiran efecte a partir de la primera Liquidació 
que es practica, una vegada finalitzat el termini de presentació 
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de dites declaracions d’alta i baixa. 
 

La inclusió inicial en el Cens es farà d’ofici una vegada 
concedida la Llicència d’escomesa  a la xarxa. 
 

2. En el supòsit de Llicència d’escomesa, el contribuent 
formularà l’oportuna sol·licitud i els serveis tributaris 
d’aquest Ajuntament, una vegada concedida aquesta, practicaran la 
liquidació procedent, que serà notificada per l’ingrés directe en 
la forma i termini que senyala el Reglament General de 
Recaptació. 
 
 

Article 9è.- Ampliació del servei 
 

Per totes aquelles zones en les quals procedeix  una 
ampliació del servei i no hagin estat aplicades contribucions 
especials, no seran d’aplicació les quotes de connexió general 
aplicades al terme de Sóller, sinó que se'ls aplicarà una quota 
especial. Aquesta quota tindrà per funció cobrir el 50% del cost 
que, segons projecte, representen per l’Ajuntament les obres de 
subministrament, havent de deduir-se les subvencions que pogués 
tenir la mateixa, dividida aquesta quantitat pel número 
d’habitatges afectades a aquest servei, obtindran la quota de 
connexió a la xarxa, pels mencionats subjectes passius. Una 
vegada satisfeta dita quota de connexió, qualsevol canvi de 
titularitat de la mateixa estarà subjecta a allò estipulat en 
l'art. 8è. d’aquesta ordenança, havent de ser d’aplicació les 
tarifes de l'art. 5è. 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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9-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SERVEI D’ELIMINACIÓ I 
RECOLLIDA DE FEMS O RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d'acord amb el que preveu l'article 20,4,s)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per a Recollida de Fems, que 
se regularà per la present Ordenança, redactada conforme a 
l'article 16  del RDL 2/2004 esmentada. 
 
 

Article 2n.- Fet imposable 
 

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del 
servei, de recepció obligatòria, d’eliminació i recollida de fems 
i residus sòlids urbans de habitatges, activitats industrials, 
comercials, professionals, artístiques i de serveis. 
 

2. A tal efecte, es consideren fems i residus sòlids urbans 
i deixalles d’alimentació o detritus procedents de neteja normal 
de locals o habitatges i s’exclouen de tal concepte els residus 
de tipus industrial, runa d’obres, detritus humans, matèries 
materials contaminats, corrosius, perillosos o que la seva 
recollida o abocament exigeixi l’adopció d’especials mides 
higièniques, profilàctiques o de seguretat. 
 

3. No està subjecta a la taxa la presentació dels següents 
serveis: 
a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i 
urbans d’indústria, hospitals i laboratoris. 
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 
c) Recollida de runes d’obres. 
 
 

Article 3r.- Subjectes passius  
 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 33 
de la Llei General Tributària, que ocupen, ja sigui a títol de 
propietari o d’usufructuari, habitacionista, llogater o, fins i 
tot de precari. 
 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del 
contribuent el propietari dels habitatges o locals, que podrà 
repercutir, en el seu cas, en les quotes satisfetes sobre els 
usuaris d’aquelles, beneficiaris del servei. 
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Article 4t.- Responsables   

 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a que es 
refereixen els articles 42 de la Llei General Tributària. 
 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les 
societats i els sindicats, interventors o liquidadors de fallits 
i entitats en general, en els supòsits i amb l’assoliment  
que senyala l’article 43 de la Llei General Tributària. 
 
 

Article 5è.- Bonificacions  
 

1. S’estableix una bonificació del 75% de la quota 
corresponent a habitatges quan el contribuent no disposi 
d’ingressos anuals atribuïdes a la unitat familiar superiors al 
salari mínim interprofessional multiplicat pel coeficient 1.25. 
 

2. S’estableix una bonificació del 85% de la quota 
corresponent a habitatges quan el contribuent no tingui patrimoni 
propi, ni disposi d’uns ingressos anuals per unitat familiar 
inferiors al salari mínim interprofessional. 
 

3. La comissió de Serveis Socials reglamentarà els requisits 
i criteris de selecció. 
 

4. Previ informe de la comissió de serveis socials la 
comissió de govern resoldrà les sol·licituds. 
 
 
 

Article 6è.- Quota Tributària 
 
     1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per 
unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i 
destí dels immobles. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tal efecte s' aplicarà la següent taxa, amb caràcter 
general: 
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IMPORT EUROS 
 

CONCEPTE 

ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL 

 
Habitatges, apart i 
despatxos 
professionals 

 
244’00 122’00 61’00 

 
Habitatges 
bonificats (85) 

40,00 20’00 10’00 

 
Habitatges 
bonificats (75) 

64’00 32’00 16’00 

 
Habitatges 
bonificats (45) 

136’00 68’00 34’00 

 
Places hoteleres 
fins a 3 estrelles 

88’00 44’00 22’00 

 
Hotels de 3 
estrelles i 
superiors, turisme 
rural, agroturismes 
i turisme d’interior 
per habitació 

244’00 122’00 61’00 

 
Locals comercials 536,00 268’00 134’00 

 
Carnisseries i 
peixateries 

616’00 308’00 154’00 

 
Establiment dedicat 
a prod. Alimentaris 
(sup.>200m2) 

12.040’00 6.020,00 3.010’00 

 
Establiment dedicat 
a prod. Alimentaris 
(100<sup.>200) 

6.008,00 3.004,00 1.502’00 

 
Establiment dedicat 
a prod. Alimentaris 
(sup.<100m2) 

1.844,00 922,00 461’00 

 
Tallers de 
reparacions 

724,00 362’00 181’00 

 
Sales de festes, 
discoteques 

1.932’00 966’00 483’00 

 
Bars 3� i 4� 
categoria 

676’00 338’00 169’00 
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Bars 1� i 2� 
categoria 

1.592,00 796’00 398’00 

 
Cafeteries 1.856’00 928’00 464’00 

 
Restaurants 3� 
(sup.<100m2) 

1.888’00 944’00 472’00 

 
Restaurants 3� 
(sup.>100m2) 

2.044’00 1.022’00 511’00 

 
Restaurants 20 
(sup.<100m2) 

1.784’00 892’00 446’00 

 
Restaurants 20 
(sup.>100m2) 

2.064’00 1.032’00 516’00 

 
Restaurants 1� 
(sup.>100m2) 

2.640’00 1.320’00 660’00 

 
Restaurants 1� 
(sup.<100m2) 

2.164,00 1.082’00 541’00 

 
 
2.- En aquelles zones del terme municipal situades fora del 

nucli urbà a les quals es doni una cobertura expressa del servei 
de recollida, s’aplicaran les tarifes de l’apartat anterior 
incrementades en un 63'12%.  
 

3.- Tots aquells immobles que estiguin a més de cent metres 
del contenidor, o lloc de pas del camió del servei, se’ls 
aplicarà la taula anterior amb una bonificació del 45%. 
 

Article 7è.- Meritació. 
 

1.- Atès que el servei de recollida de fems cobreix tot el 
terme municipal, ja sigui com a recollida domiciliaria o en 
contenidors situats en punts estàtics, la taxa meritarà i neix 
l’obligació de contribuir en el moment que l’immoble on està 
situada l’habitatge o local susceptible de produir residus sòlids 
estigui en condicions d’utilització. 
 

2.- Establert i en funcionament aquest servei, les quotes es 
meritaran el primer dia de cada mes natural, excepte que 
l'ampliació del servei es produís amb posterioritat a l'esmentada 
data, en aquest cas, la meritació s'entendrà produïda el dia que 
s'iniciï la prestació del servei. 
 
 

Article 8è.- Normes de Gestió 
 

1. Semestralment es formarà un Padró en el qual figuraran 
els contribuents afectats i les quotes respectives que es 
liquiden per l’aplicació de la present ordenança, la qual serà 
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exposat al públic per quinze dies a efectes de reclamacions, 
previ anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i 
Tauler d'Avisos Municipals. 
 

2. Transcorregut el termini d’exposició al públic, 
l’Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades i 
aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per als 
documents cobratoris corresponents. 
 
 

3. Els supòsits d’activitats comercials o de tipus d’immoble 
no recollits  de forma específica o genèrica en els Epígrafs del 
Quadre de Tarifes de l'art. 6 de l’Ordenança podran ser objecte 
de Concert Fiscal per a la determinació de la quota, a 
requeriment de l’Administració municipal als subjectes passiu o 
els seu substituts; en el cas que no es subscrigui dit Concert 
es liquidarà la Taxa per l’aplicació de la tarifa de major 
analogia de les existents en el Quadre de Tarifes. 
 

4. Requisits per obtenir l’exempció de la Taxa en habitatges 
particulars: 
1r.- Per obtenir una reducció en les tarifes relatives a 
habitatges es requerirà que l'interessat ho sol·liciti 
justificant el seu dret mitjançant els següents documents: 
 

a) Declaració dels ingressos obtinguts en l’exercici 
immediat anterior, referits a tots i cada un dels membres de la 
família que convisquin en el domicili o habitatge que es tracta. 
 

b) Certificació de l’habilitat, caixer o pagador de 
l’empresa o entitat on presti els seus serveis, o a través de qui 
percep la seva pensió acreditativa de l’import total de les 
retribucions meritades en l’exercici immediat anterior, amb 
exclusió d’aquelles que es concreten  al plus o ajuda familiar i 
beques per a l’estudi. Dir requisit es farà extensiu als 
ingressos que perceben la resta de membres de la família que 
conviuen en el mateix habitatge. 
 

c) Qualsevol altre document que expressament pogués 
interessar-se per l’Administració municipal. 
 
 

2n.- Si comprovades les dades abans referides s’adverteix 
falsedat es perdrà automàticament la reducció obtinguda, sense 
perjudici de les sancions a què donés lloc en dret. 
 

5. Superfície tributable.- En els epígrafs on la fixació de 
quotes tingui com a base la superfície de l'immoble,  aquesta es 
determinarà en la forma següent: 
 

En  els locals comercials, en general, la superfície 
tributable, serà la total construïda de l'establiment i sumant, 
en el seu cas, la superfície de la terrassa ocupada, encara que 
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sigui temporalment, per útils, mercaderies o mobiliari que siguin 
objecte d’exposició al públic o usats per aquests. 
 
 

Article 9è.- Declaració i ingrés  
 

1. Les altes que es produeixen dins el semestre, sortiran 
afectats des de la data en què neix l’obligació de contribuir; a 
tal efecte, els subjectes passius presentaran les corresponents 
declaracions d’alta i bases tributàries amb anterioritat i com a 
requisit previ a l'inici de la presentació del servei. 

Per l’Administració se procedirà a notificar als subjectes 
passius la liquidació corresponents a l'Alta en el Padró, amb 
expressió de: 
a) Els elements essencials de la liquidació. 
b) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits amb indicació 
de terminis i organismes en què hauran de ser interposats. 
c) Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfeta el deute 
tributari. 
 

2. Quan es conegui, ja d’ofici o per comunicació dels 
interessats qualsevol  variació de les dades que figuren en la 
matrícula, es duran a terme en aquesta les modificacions 
corresponents, que sortiran efectes a partir del període de 
cobrament següent al de la data en què s’hagi efectuat la 
declaració. 
 

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà semestralment, 
mitjançant rebut derivat de la matrícula. 
 
 
 

Article 9è.- Infraccions i sancions 
 

En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions 
tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
corresponen en cada cas, s’estarà en el disposat en els articles 
178 i següents de la Llei General Tributària. 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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10-T 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE 
QUIOSCS EN LA VIA PÚBLICA 
 
 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d'acord amb el que preveu l'article 20,3,m)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per instal·lació de quioscs en 
la via pública, que se regularà per la present Ordenança, 
redactada conforme a l'article 16  del RDL 2/2004 esmentada. 
 

Article 2n.- Obligats al pagament 
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança les persones o entitats a les quals s’atorguin les 
llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va 
procedir sense l’oportuna autorització. 
 

Article 3r. Categories dels carrers o polígons 
 

1. Als efectes prevists per l’aplicació de la Tarifa de 
l’apartat 2 de l’article 4 següent, les vies públiques d’aquest 
Municipi se classifiquen en 4 categories. 
 

2. Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic 
de les vies públiques d’aquest Municipi amb expressió de la 
categoria que correspon a cada una d’elles. 
 

3.Les vies públiques que no apareixen assenyalades a 
l’índex alfabètic seran considerades d’última categoria quedant 
qualificades així fins l’1 de gener de l’any següent en el qual 
s’aprovi per l'Ajuntament Ple la categoria corresponent i la seva 
inclusió en l’índex alfabètic de vies públiques. 
 

4. Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui 
situat en la confluència de dos o més vies públiques 
classificades en diferents categories, s’aplicarà la tarifa que 
correspon a la via de categoria superior. 
 

5. Els parcs, jardins i devesa municipals seran 
considerats vies públiques de 1� categoria. 
 

6. Els aprofitaments realitzats en terrenys de 
propietat municipal tributaran com efectuats en la via de major 
categoria amb que confrontin. 
 
Article 4rt.- Quantia 
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1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà 

la fixada en la tarifa continguda en el apartat següent, atenent 
a la categoria del carrer on estigui el quiosc i en funció del 
temps de durada del aprofitament i de la superfície  l'ocupació 
de la qual queda autoritzada en virtut de la llicència, o la 
realment ocupada, si fora major. 
 

2.- Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 

CATEGORIES DELS CARRERS 
Especial i  

CLASSE D'INSTAL·LACIÓ                  1�  2�  3� 
 
A) Quioscs dedicats a la venda de 
refrescs, gelats, llibres, pasta 
fregida, flors. Per metre quadrat 
i mes.  Euros.....................   1,50      1’20     1’10 
 
 
 

 
B) Quioscs dedicats a la venda de 
cupons de cecs. per metre quadrat 
i mes.  Euros.....................   1,10    1’00      0’80 
 
 
 

3.- Normes d'aplicació 
 
a) Les quanties establertes en la tarifa anterior seran 
aplicades, íntegrament, als deu primers metres quadrats de cada 
ocupació. Cada metre quadrat d’excés sofrirà un recàrrec del 20% 
en la quantia assenyalada en la tarifa. 
 
b) Per a la determinació de la superfície computable a efectes 
d'aplicació de la tarifa en els quioscs dedicats a la venda de 
flors, a més de la superfície ocupada estrictament per el quiosc 
es tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a 
l'exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o 
complementaris. 
 
c) Les quanties establertes en la tarifa seran incrementades un 
30% quan en el quioscs es comercialitzin articles en règim 
d'expositors en dipòsit. 
 

 
 
Article 5è. Normes de gestió  

 
1. La taxa regulada en aquesta Ordenança es independent 

i compatible amb la taxa per ocupació de terreny d’us públic per 
taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
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2. Les quantitats exigibles d'acord amb la Tarifa es 

liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els 
respectius epígrafs. 
 

3. Les persones o entitats interessades amb la 
concessió d’aprofitament regulats en aquesta Ordenança hauran de 
sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el 
dipòsit previ al qual es refereix l’article següent i formular 
declaració en la qual consti la superfície del aprofitament,  
acompanyat d’un plànol detallat de la superfície que es pretén 
ocupar i de la seva situació dins del Municipi. 
 

4. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran 
i investigaran les declaracions formulades pels interessats, 
concedint les autoritzacions de no trobar diferències amb les 
peticions de llicències; si es donessin diferències, es 
notificaran les mateixes als interessats i es giraran, en el seu 
cas, les liquidacions complementàries que procedeixin concedint 
les autoritzacions una vegada arreglades les diferències pels 
interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos 
complementaris que procedeixen. 
 

5. En cas de denegar-se les autoritzacions, els 
interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució 
del import ingressat. 
 

6. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins 
que s’hagi abonat el dipòsit previ al qual es refereix l’article 
6.2a) següent i s’hagi obtingut la corresponent llicència per els 
interessats. 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 procedeixen. 
 

7. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà 
prorrogada mentre no s’acordi la caducitat per la Batlia o es 
presenti baixa justificada per el interessat o per el seus 
legítims representants en cas de defunció. 
 

8. La presentació de la baixa sortirà efectes a partir 
del dia primer del període natural de temps següent assenyalat en 
el epígraf de la Tarifa que correspon. Qualsevol motiu que 
s’alegi en contra de la no presentació de la baixa determinarà 
l’obligació de continuar abonant la taxa. 
 

9. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no 
podran ser cedides o subllogades a tercers. L'incompliment 
d’aquest mandat donarà lloc a L’anul·lació de la llicència. 
 
Articles 6è. Obligació de pagament 
 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en 



 109

aquesta Ordenança neix: 
 
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitament de la via 
pública, en el moment de sol·licitar la corresponent Llicència. 
 
b) Quan es tracta de concessions de aprofitament autoritzats, el 
dia primer de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats 
en la Tarifa. 
 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, per 
ingrés directe en la Tresoreria Municipal o en el lloc on 
estableixi  l'Ajuntament però sempre abans de retirar la 
corresponent Llicència. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat 
amb el dispost a l’article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, quedant elevat a definitiu en atorgar-se  la llicència 
corresponent. 
 
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitament ja autoritzats i 
prorrogats, una vegada inclosos en els padrons o matrícules 
d’aquesta taxa, per trimestres naturals en les Oficines de la 
Recaptació Municipal, des de el dia 16 del primer mes del 
trimestre fins el dia 15 del segon mes. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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11-T 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA DE SÍQUIES 
EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIMENT O 
VORAVIES EN LA VIA PÚBLICA. 
 
 
 
 Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,f)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per obertura de sèquies en 
terrenys d’ús públic i qualsevol remoció de paviment o voravies 
en la via pública, que se regularà per la present Ordenança, 
redactada conforme a l’article 16 del RDL 2/2004 esmentada. 
  
 
Article 2n.- Obligats al pagament 
 

1.- Estan obligats al pagament de la taxa regulada en 
aquesta Ordenança les persones o entitats a les quals s'atorguin 
les llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els 
aprofitaments, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 
 

2.- Així mateix estan obligats al pagament de la taxa 
regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats que facin 
malbé el domini públic local, de conformitat amb el que preveu 
l'article 26 del RDL 2/2004  fins i tot en el cas que siguin 
mateixes persones o entitats interessades les qui efectuïn la 
seva reposició, així com les despeses que origini el control de 
qualitat dels paviments i la comprovació de densitats 
aconseguides en el massissat de sèquies. 
 
 Article 3r.- Quantia 
 
           1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta 
ordenança es calcularà d'acord amb els conceptes i imports 
establerts en els corresponents nombres dels epígrafs de la 
Tarifa continguda a l'apartat 3 següent: 
 
           2.- Dita quantia comprendrà , el seu cas, la suma dels 
següents apartats: 
 a) Epígraf A), concessió de llicència. 
 b) Epígraf B), aprofitament de la via pública. 
 c) Epígraf C), reposició del paviment, sempre que dita reposició 
no la realitzi la persona autoritzada. Si l’efectués la persona 
autoritzada, vendrà obligada a abonar el 50 per 100 de la Tarifa 
d'aquest epígraf. 
 d) Epígraf D), indemnitzacions per depreciació o deterioració 
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del paviment. 
 
           3.- Les tarifes de la taxa serà la següent. 
 
Epígraf A).- Concessió de la llicència d'obra a la via pública. 
             Les quotes exigibles són les següents: 
                                               Euros 
- Número 1.- En cas de llicència per  
construir o suprimir  passos de carruatges 
o per a l'obertura de cales o sèquies per  
reparació d’avaries, quan el particular sigui  
el responsable del deteriorament, noves preses, 
etc. Si l'ample excedeix d'un metre ........      26’90 
- Número 2.- Per cada llicència per construir  
o reparar aceres deteriorades pels particu- 
lars o per a l’obertura de  cales o sèquies 
per reparar avaries, quan el particular sigui 
responsable del deteriorament, noves preses,  
etc., fins un metre d'ample ..............        26’90 
 
Epígraf B) Aprofitament de la via pública 
Les quotes exigibles segons les obres a realitzar, són les 
següents: 
Escomeses voravia i calçada.....................25€/metro lineal 
 
Xarxes generals: 
Voravia pavimentada....................6’01€ metro lineal i dia 
Voravia no pavimentada.................. 3’01€ metro lineal i dia 
Calçada pavimentada.................... 3’01€ metro lineal i dia 
Calçada no pavimentada................... 1’5€ metro lineal i dia 
 
Quan l’ample de la sèquia superi el metre d’amplada, 
s’incrementarà en un 100% les tarifes consignades als apartats 
anteriors. 
                                        
Epígraf C).- Reposició o construcció i obres de 
             clavegueram. 
Caldrà constituir un dipòsit amb l’objecte de garantir la 
correcta reposició del paviment existent i assegurar la 
inexistència de vicis ocults una vegada acabades les obres.  
Les quotes exigibles, amb independència de la categoria dels 
carrers on es realitzin, són les següents: 
           Euros 
 
Escomeses voravia i calçada..........................75€/metro  
 
Xarxes generals 
 
 Voravia pavimentada.......................55’00€ metro lineal 
 Voravia no pavimentada....................15’00€ metro lineal  
 Calçada pavimentada..................... .32’00€ metro lineal 
Calçada no pavimentada...................... 15€ metro lineal 



 112

 
En cas de que no hi hagués vicis ocults l’Administració Municipal 
tornarà el dipòsit, a requeriment de l’interessat, una vegada 
hagi transcorregut un termini de sis mesos des de l’acabament de 
les obres i previ informe dels Serveis Tècnics Municipals.  
 
 
                                            Euros 
 
Epígraf D).- Depreciació o deteriorament de la via 
             pública. 
- Per cada metre quadrat o fracció del paviment    53’70 
    
 
  
Article 4t.- Normes de gestió 
 
 

1.- De conformitat amb el que preveu l'article 27 del RDL 
2/2004 de cinc de març, i amb la finalitat de garantir en tot cas 
els drets de l'Administració, tota sol·licitud de llicència 
perquè pugui ser admesa a tràmit, haurà d'anar acompanyada d'un 
rebut del dipòsit previ d'aquest preu públic. 
 

2.- La liquidació del dipòsit previ es practicarà tenint en 
compte les dades formulades per l'interessat. 
 

3.- El dipòsit provisional no crearà cap dret i no facultarà 
per a la realització de les obres, que tan sols es podran 
efectuar quan s'obtingui la llicència. 
 

4.- La liquidació, practicada conforme a les normes 
anteriors, s'elevarà a definitiva una vegada que recaigui 
resolució sobre la concessió de la llicència, i si aquesta fos 
denegada, l'interessat podrà instar la devolució dels drets 
pagats. 
 

5.- Es consideraran caducades les llicències si després de 
concedides transcorren trenta dies sense que s'hagin començat les 
corresponents obres. Una vegada s'hagin iniciades aquestes, 
hauran de seguir  sense interrupció. 
 

6.- Quan es tracti d'obres que hagin de ser executades 
immediatament pels greus perjudicis que la demora pugui produir 
(fugues de gas, fusió de cables, etc...), aquestes es podran 
iniciar sense que s'hagi obtingut l'autorització municipal amb 
l'obligació de sol·licitar la llicència dins del termini de les 
vint-i-quatre hores següents al començament de les obres i 
justificar la raó de la seva urgència. 
 

7.- Quan no es tracti d'obertura de sèquies per a la 
connexió  d'aigua, la reparació del trespol o terreny remogut 
serà, en tot cas, de l'exclusiu càrrec i a compte de qui se 
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n'hagi de beneficiar. En garantia de què per part de l'interessat 
es procedeixi a la perfecta reparació d'aquells, per poder 
tramitar la sol·licitud haurà de acreditar el fet d'haver 
constituït la corresponent fiança. Si la garantia constituïda no 
fos suficient per cobrir el muntant de les obres a executar, 
l'interessat abonarà la diferència conforme a la compte que 
formuli el tècnic municipal. 
 

8.- El massissat de sèquies i la reposició del paviment 
s'haurà de realitzar per l'Ajuntament i si a ell no li fos 
possible, pel concessionari, i s'ha de fer constar aquesta 
circumstància en el document de llicència o en el volant 
d'urgència que fos necessari utilitzar. 
 

9.- En el cas que, efectuada la reposició del paviment pel 
concessionari de la llicència, els Serveis municipals considerin, 
prèvies les comprovacions pertinents, que les obres no s'han 
realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents, 
l'Ajuntament podrà procedir a la demolició i nova construcció de 
les obres defectuoses, essent obligat el concessionari de la 
llicència a satisfer les despeses que es produeixin per la 
demolició, farciment de síquies i nova reposició del paviment. 
 

10.- La Secció Tècnica municipal corresponent, comunicarà a 
l'Administració de Rendes el termini concedit per a la 
utilització de la cala ("calicata") en cada cas. Si transcorregut 
el termini autoritzat aquesta continués oberta, o no quedés 
totalment reparat el trespol i en condicions d'ús normal, es 
liquidaran nous drets, de conformitat amb la Tarifa , sense 
perjudici de les sancions que es puguin imposar per la Batlia.  

 
Article 5è.- Obligació de pagament 
 
 

1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix en el moment de sol·licitar la llicència per 
realitzar qualsevol tipus d'obra en la via pública, o des que es 
realitza la mateixa, si es va procedir sense l'autorització. 
 

2.- El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe 
a la Tresoreria municipal o on estableixi l'Ajuntament. 

La fiança es retindrà fins que hagi passat sis mesos des de 
finalitzada l’obra. 

 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 

de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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12-T 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ENDERROCS, 
BARRERES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIMENTS I ALTRES INSTAL·LACIONS 
ANÀLOGUES. 
 
 
 Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,g)  del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix la Taxa per utilitzacions 
privatives o aprofitaments especials per l'ocupació de terrenys 
d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, 
barreres, puntals, cavallets, bastiments i altres instal·lacions 
anàlogues, que se regularà per la present Ordenança, redactada 
conforme a l’article 16  del R.D.L. 2/2004 esmentada. 
  
Article 2n.- Obligats al pagament  
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, les persones o entitats a les que s'atorguin les 
llicències, o les que es beneficiïn de l'aprofitament , si es va 
procedir sense l'oportuna autorització. 
 
 
Article 3r.- Categories dels carrers o polígons 
 

1.- Als efectes prevists per a l'aplicació d'alguns epígrafs 
de la Tarifa de l'apartat 2 de l'article 4 següent, les vies 
públiques d'aquest Municipi es classifiquen en 3 categories. 

 
2.- Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de 

les vies públiques d'aquest Municipi amb expressió de la 
categoria que correspon a cada una d'elles. 
 

3.- Les vies públiques que no estiguin assenyalades a 
l'índex alfabètic seran considerades d'última categoria, romanent 
qualificades així fins a l'1 de gener de l'any següent a aquell 
en què s'aprovi pel Ple d'aquesta Corporació la categoria 
corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de vies 
públiques. 
 

4.- Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat 
en la confluència de dos o més vies públiques classificades en 
distinta categoria, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la 
via de categoria superior. 
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 Article 4.- Quantia.- 
            1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta 
ordenança serà fixada a la Tarifa continguda a l'apartat següent: 
 
            Epígraf.-                         Euros 
 
        Tarifa primera: Ocupació de la via pú- 
                        blica amb mercancies. 
 
1.- Ocupació o reserva especial de la via pú- 
    blica  o terrenys d'ús públic que hagin els 
    industrials amb materials o productes de la 
    industria o comerç a que dediquin la seva 
    activitat, compresos els vagons o vagonetes 
    metàliques denominades "containers", al se- 
    mestre per metre quadrat o fracció....       34,50 
 
2.- Ocupació o reserva especial de la via pú- 
    blica de manera transitòria, per mes i me- 
    tre quadrat...........................         5,90 
 
        

Tarifa segona: Ocupació amb materials de construcció. 
 
1.- Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic 
    amb runes, materials de construcció, vagons 
    per a la recollida o depòsit de les mateixes i  
    altres aprofitaments anàlegs: 
    Per metre quadrat o fracció al mes: 
 
    - En carrers categoria ESPECIAL..........      6,80 
- En carrers de 1a categoria ............      6’00 
- - En carrers de 2a categoria ............      4,50 
    - En carrers de 3a categoria ............      2,70 
 
       Tarifa tercera: Valles, puntals, bastiments, 
                       etc. 
 
1.- Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic 
    amb valles, caixons de tancament, siguin o  
    no per a obres i altres instal·lacions anàlogues: 
    Per metre quadrat o fracció al mes: 
 
    - En carrers categoria ESPECIAL..........      6,80 
    - En carrers de 1a categoria ............      5,90 
    - En carrers de 2a categoria ............      4,50 
    - En carrers de 3a categoria ............      2,70 
 
2.- Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic 
    amb puntals, bastiments i altres elements anàlegs: 
    Per cada element i mes: 
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    - En carrers categoria ESPECIAL.........      6,80 
    - En carrers de 1a categoria............      6’00 
    - En carrers de 2a categoria...........       4’50 
    - En carrers de 3a categoria ..........       2,70 
 
 
 
        
 
 

3.- Normes d'aplicació de les Tarifes: 
 
 
 
a).- Quan les obres s'interrompen durant un temps superior a 
     dos mesos, sense causa justificada, les quanties resultants 
     per aplicació  de la Tarifa  segona sofriran un recàrrec del 
    cent per cent a partir del tercer mes, i, en cas , que una   
   vegada finalitzades les obres, continuïn els aprofitaments,   
   a les quanties els hi aplicaran un recàrrec del 200 per 100. 
 
b).- Les quanties resultants per aplicació de la Tarifa tercera  
     sofriran els següents recàrrecs a partir del tercer mes des 
    de la instal·lació  o concessió. Durant el segon trimestre   
    un 25 per cent, durant el tercer trimestre un 50 per 100 i   
    en cada trimestre, a partir del tercer, un 100 per 100. 
 
c).- La Taxa per ocupació amb vagonetes per a la recollida o     
  dipòsit de runes o materials de construcció es liquidarà  
     pels drets fixats als carrers de primera categoria. 
 
                                                                 
Article 5è.- Normes de gestió 
 

1.- De conformitat amb el que preveu l'article 22 i segúents 
del RDL 2/2004 de cinc de març  quan amb ocasió dels 
aprofitaments regulats en aquesta Ordenança es produeixin 
desperfectes en el trespol o instal·lacions de la via pública, 
els titulars de la llicència o els obligats al pagament vendran 
subjectes al reintegrament total de les despeses de reconstrucció 
i reparació dels esmentats desperfectes o reparar els danys 
causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats 
pels aprofitaments realitzats. 
 

2.- Les quantitats exigibles d'acord amb la Tarifa es 
liquidaran  per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
reduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els 
respectius epígrafs. 
 

3.- Les persones interessades en la concessió 
d'aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de 
sol·licitar prèviament la corresponent llicència. 
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4.- Si no s'ha determinat amb exactitud la durada de 
l'aprofitament, una vegada autoritzada l'ocupació, s'entendrà 
prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa. 
 

5.- La presentació de la baixa tendrà efectes a partir del 
dia primer del període natural de temps següent assenyalat en 
l'epígraf de la Tarifa que correspongui. Sigui que sigui la causa 
que s’al·legui en contrari, la no presentació de la baixa, 
determinarà l'obligació  de continuar abonant la taxa. 
 
 
Article 6è.-Obligació de pagament 
 

1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments en la via 
pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. 
 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i 
prorrogats, el dia primer de cada semestre natural. 
 

2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
a) Tractant-se d'autoritzacions de nous aprofitaments o 
d'aprofitaments amb durada limitada, per ingrés directe en la 
Tresoreria municipal o on  estableixi l'Ajuntament, però sempre 
abans de retirar la llicència o la denominació que correspongui. 
 
b) Tractant-se d'autoritzacions ja concedides i sense duració 
limitada, una vegada  incloses en els corresponents  padrons o 
matrícules d'aquesta taxa, per semestres naturals en les oficines 
de la Recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del 
semestre fins al dia 15 del segon. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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13-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT 
LUCRATIVA. 
 
 Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,l)  del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix la Taxa per ocupació de terrenys 
d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, que se 
regularà per la present Ordenança, redactada conforme a l’article 
16  del R.D.L. 2/2004 esmentada. 
  
 
Article 2n.- Obligats al pagament 
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, les persones o entitats a qui s'atorguin les 
llicències, o a qui es beneficiï de l'aprofitament, si es va 
procedir sense l'oportuna autorització. 
 
 
 Article 3er.- Quantia 
 
             1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta  
ordenança serà la fixada en les Tarifes contingudes a l'apartat 
següent, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments  
expressats en metres quadrats. 
 
 
             2.- Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
A).- Per cada metre quadrat de superfície ocupada: 
 
           Euros 
 CATEGORIA CARRERS     Anual   Mensual 
 
ESPECIALS..........    62’40     5’20 
PRIMERA............    52’80 4’40 
SEGONA ............    38’40     3’20 
TERCERA ...........    24’00     2’00 
 
B).- Per a la utilització de tendals, sombrilles, utilitzats en 
l’explotació comercial es multiplicaran el metres quadrats 
d’ombra utilitzats per les tarifes de l’apartat anterior i 
corregides pel coeficient 0,5. La quantia resultant es sumarà a 
la tarifa resultant de l’ocupació de via pública sense tendals. 
El període d’utilització d’aquests tendals serà igual al de 
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l’ocupació de la via pública, mai inferior. 
          Euros 
 
C).- Per a la utilització de separadors,  
per cada metre lineal i mes…………………………………….    2’40 
 
D).- Per a la instal·lació de torradores 
i altres elements auxiliars per cada metre 
quadrat i mes        8,10 
 
             3.- Als efectes prevists per a l'aplicació del 
apartat 2 anterior, es tendrà en compte el següent: 
a).- Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no fos 
sencer, s'arrodonirà per excés per obtenir la superfície  
ocupada. 
 
b).- Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, 
marquesines, separadors, torradores i altres elements auxiliars 
es delimités una superfície major a l'ocupada amb cadires i 
taules, es prendrà aquella com a base de càlcul. 
 
c).- Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a 
tot l'any natural, i temporals, quan el període autoritzat  
compren part d'un any natural. L’aprofitament no pot ser inferior 
a un mes. Tots els aprofitaments  realitzats sense autorització 
administrativa es consideraran anuals. 
 
d).- Annex a aquesta ordenança, hi figura un índex alfabètic de  
les vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la 
categoria que correspon a cada una de elles. 
 
 
e).- Quan l'espai afectat per l’aprofitament està situat a la  
confluència de dues o més vies públiques classificades de  
distinta categoria, s'aplicarà la tarifa que correspon a la via 
de categoria superior. 
 
  3.- En aquelles ocupacions afectes a la zona marítim - 
terrestre on la competència d’autorització de l’ocupació és del 
Ministeri de Medi Ambient, Demarcació de Costes, a l’hora de 
calcular la liquidació tributaria d’ocupació de via pública es 
tendrà en consideració el cost suportat per l’Ajuntament per 
aquests tipus de concessions. En aquests casos es liquidarà 
l’import superior dels següents: 
 a.- Import de l’adjudicació d’ocupació abonats per 
l’Ajuntament a Costes, incrementat en un 10 %. 
 b.- Import de l’ocupació que l’Ajuntament hauria de liquidar 
als particulars, obtingut en aplicació de les tarifes del punt 2 
de l’article 3er. 
 
Article 4t.- Normes de gestió 
 

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes es 
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liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
irreductibles pel període anual o de temporada autoritzada. 
 

2.- Les persones o entitats interessades en la concessió 
d'aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de 
sol·licitar prèviament  la corresponent llicència, realitzar el 
dipòsit previ a què  es refereix  l'article 5.2a) següent i 
formular declaració en la qual consti la superfície de 
l'aprofitament i els elements que s'han d’instal·lar , així com 
un plànol detallat de la superfície  que es pretén ocupar i de la 
seva situació dins del Municipi. 
 

3.- Els Serveis Tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i 
investigaran les declaracions formulades pels interessats, 
concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les 
peticions de llicències, si es donessin diferències, aquestes es 
notificaran als interessats i es giraran , en el seu cas, les 
liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-se les 
autoritzacions una vegada subsanades pels interessats les 
esmentades diferències i, en el seu cas, realitzats els ingressos 
complementaris que procedeixin. 
 

4.- En el supòsit de denegar-se les autoritzacions, els 
interessats podran sol·licitar  a aquest Ajuntament la devolució 
de l'import ingressat. 

5.- No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que 
s'hagi abonat el dipòsit previ a què fa referència l'article 
5.2a) i següent, i s'hagi obtingut la corresponent llicència pels 
interessats. L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la 
no concessió de la llicència sense perjudici del pagament del 
preu públic i de les sancions i recàrrecs que procedeixin. 
 

6.- Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada 
mentre no s'acordi la seva caducitat per la Batlia o es presenti 
baixa justificada per l'interessat o pels seus legítims  
representants en cas de defunció. 
 

7.- La presentació de la baixa tendrà efectes a partir del 
dia primer del període natural de temps següent assenyalat en 
l'epígraf de la Tarifa que correspon. Sigui que sigui la causa 
al·legada en contrari, la no presentació  de la baixa determinarà 
l'obligació de continuar abonant el preu públic. 
 

8.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran 
ser cedides o rellogades a tercers. L'incompliment d'aquest 
mandat donarà lloc  a l’anul·lació de la llicència. 
 
 
Article 5è.- Obligació de pagament 
 

1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix: 
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a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via 
pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. 
 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i 
prorrogats el dia primer de cada un dels períodes naturals de 
temps assenyalats en les Tarifes. 
 

2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés 
directe a la Tresoreria municipal o a on  estableixi 
l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent 
llicència . 
Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit  previ, de conformitat 
amb el que disposa l'article 22 i següents del RDL 2/2004 de cinc 
de març , quedant elevat a definitiu quan es concedeixi la 
llicència corresponent. 
 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i 
prorrogats, una vegada incloses en els padrons o matrícules 
d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la 
Recaptació municipal, des del dia 16 del mes de gener fins al dia 
15 del mes de febrer. 
 

 
Disposició final 

 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 

de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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14-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS A 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC. 
 
 
 Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,n)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per llocs, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús 
públic, que se regularà per la present Ordenança, redactada 
conforme a l’article 16  del RDL 2/2004 esmentada. 
  
 
Article 2n.- Obligats a pagar 
 

Estan obligats a pagar la taxa  regulada en aquesta 
Ordenança les persones o entitats a favor dels quals s'atorguin 
les llicències, o qui es beneficiï de l'aprofitament , si s'ha 
procedit sense l'autorització oportuna. 
 
 
Article 3er. Quantia. 
 
 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà 
la fixada en les Tarifes contingudes a l'apartat següent: 
 

2. Les Tarifes de la taxa, per dia d’ocupació, seran les 
següents: 
 
 

Epígraf        Euros 
 
 
 
Tarifa primera: Fires i Festes          
 
1.- Llicències per a ocupació de terrenys  
destinats a tómboles, rifes i similars,  
per a cada metre quadrat o fracció i dia        3,40 
 
2.- Llicències per a ocupació de terrenys  
destinats a instal·lació de engronsadores,  
jocs de cavallets, cotxes de xoc i  
qualsevol classe d'aparell en moviment;  
ocupació de terrenys destinats a  
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espectacles, circs o teatres; ocupació  
de terrenys destinats a neveries,  
restaurants, bars, venda de panets,  
hamburgueses, refrescs. Per cada  
metre quadrat o fracció i dia........         2,60 
 
NOTA: La superfície computable, serà  
la que realment ocupi el vehicle,  
més una franja de terreny d'un metre  
d’amplària paral·lela al front de la línia  
exterior del mostrador o instal·lació  
que s'utilitzi per a l'ús del servei  
públic.                                                
 
3.- Llicències per a ocupació de terrenys  
destinats a ocupació de xocolateria,  
massa frita, venda de gelats, màquines de  
cotó dolç, mariscs, venda de torrons,  
venda de joguines, ceràmiques, bijuteria.  
Per cada metre quadrat o fracció i dia..     2,70 
 
NOTA: La superfície màxima d'aquests  
llocs serà de dos metres quadrats. 
 
4.- Fotògrafs, dibuixants i caricaturistes;  
venda ambulant al braç de: globus, bastons,  
requincalles, gelats, dolços, flors i  
altres articles. Per dia...................   2,60 
 
NOTA: Els venedors al que es refereix el  
present epígraf no podran utilitzar carros,  
carrets, vehicles, taules, ni cap altre  
artefacte sostingut en el sòl.  
 
 
Tarifa Segona: Mercat dels dissabtes. 
 
1.- Llicència eventual per a ocupació de 
terrenys amb llocs de lloves, quincalles, 
vestits, animals, fruits secs, dolços, etc. 
Per cada metre quadrat o fracció, al dia      1,60 
 
2.- Llicència anual per a ocupació de  
terrenys amb llocs de lloves, quincalles, 
vestits, animals, fruits secs, dolços, etc. 
Per cada metre quadrat o fracció, a l’any    63’90 
 
Tarifa tercera: Temporals varis. 
 
1.- Ocupació de terrenys municipals d'ús 
públic amb neveries, cafès, restaurants, 
teatres, circs o altre classes d'espectacles. 
Al dia per metre quadrat, amb un mínim 
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de deu dies.......................           1,60 
 
2.- Llocs de fruites pròpies de la 
temporada, per metre quadrat o fracció, 
al mes...........................          36’90 
 
 
3.- Engronsadores, sínies, làtigos, 
cavallets, cotxes de xoc i similars. 
Pagaran al dia..................             1,60 
 
4.- Casetes de tir, rifes, tómboles, 
venda de joguines, ceràmiques, bijuteria, 
torró, fruits secs, etc. Per cada metre 
quadrat o fracció al dia .......             1,60 
 
Tarifa quarta: Altres instal·lacions. 
 
1.- Llicència anual per a establir  
aparells automàtics accionats per monedes, 
per a entreteniment, esbarjo o venda,  
pagaran per semestre i metre quadrat o  
fracció......................                137’00 
 
Tarifa quinta: Indústries rodaires i ambulants. 
 
1.- Articles d'alimentació: fruites, 
hortalisses, fruits secs, mariscs,  
formatges i ous, etc., al trimestre       580’10 
2.- Joguines, bijuteria, quincalles, 
lloves, teixits, confeccions, sabateria, 
etc., al trimestre ............           656’00 
 
NOTA: L'administració municipal classificarà les  
vendes ambulants no especificades en els epígrafs  
anteriors, per analogia amb les que figuren en els  
mateixos. 
     La liquidació d'aquests drets es practicarà al  
concedir-se l'autorització corresponent. 
  
Tarifa sexta: Rodament cinematogràfic. 
 
1.- Per ocupació de la via pública  
o terrenys d'ús públic pel rodament 
de pel·lícules. Al dia per metre 
quadrat o fracció..............             1,70 
 
  
Article 4è.- Normes de gestió 
 

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes es 
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat de la següent 
manera: 



 125

 
a) Tarifa 1.- Fires i festes 

Es satisfaran per dies d’ocupació. 
 
b) Tarifa 2.- Trasts del mercat. 

1.- Es satisfaran  per dies d'ocupació. 
2.- Es satisfaran per anualitats i seran irreductibles per 

període  anual. El pagament es podrà fraccionar  en dos pagaments 
iguals de venciment els dies 2 de gener i 1 de juliol, o els 
immediats següents si aquests fossin inhàbils. 
 
c) Tarifa 3.- Temporals varis. 

Es liquidaran de la mateixa manera  que la tarifa 1. 
 
d) Tarifa 4.- Altres instal·lacions. 

Es liquidaran per anualitats i serà reduïble per semestres. 
 
e) Tarifa 5.- Indústries de carrer i ambulants. 
 

Es liquidaran igual que la Tarifa 2.2 
 
f) Tarifa 6.- Rodatge cinematogràfic. 

Es liquidaran de la mateixa manera  que la tarifa 1. 
 

3.- Als efectes de les tarifes anteriors es considerarà que 
els trasts de mercat tenen unes mides de 5 metres quadrats. 
 
 

2. a) Les persones o entitats interessades en la concessió 
dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de 
sol·licitar prèviament la llicència corresponent, fer el dipòsit 
previ al qual es refereix l'article 5.2.a) que segueix i formular 
una declaració en la qual consti la superfície de l'aprofitament 
i els elements que s'hi han d’instal·lar, justificar l’alta a la 
Seguretat Social i a l’IAE, una fotografia de les persones que 
despatxaran en el trast ,i presentar un plànol detallat de la 
superfície que es pretén ocupar i la situació d'aquesta dins el 
municipi. 
 

b) Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran 
i investigaran les declaracions formulades pels interessats , i 
es concediran les autoritzacions si no troben diferències amb les 
peticions de les llicències, en el cas que en trobessin, es 
notificaran  aquestes als interessats i es giraran, si s'escau, 
les liquidacions complementàries  que pertoquin , i es concediran 
les autoritzacions una vegada que els interessats hagin esmenades 
les diferències i, si s'escau, una vegada que s'hagin realitzats 
els ingressos complementaris que pertoquin. 
 

c) En cas que  se'ls denegui l'autorització, els 
interessats podran demanar a aquest Ajuntament la devolució de 
l'import  ingressat. 
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3.- No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que 

els interessats hagin obtingut la llicència corresponent i 
n'hagin abonat els drets. 
 
 

4. a) Les autoritzacions a què es refereixen la Tarifa 2.2 
i la 4 s'entendran  prorrogades mentre que la Batlia no n'acordi 
la caducitat o que l'interessat o els legítims representants no 
presentin baixa justificada . 
 

b) La presentació de la baixa tendrà efecte a partir 
del primer del període natural de temps següent assenyalat en 
l'epígraf de la Tarifa  que correspongui. La no presentació de la 
baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa. 
 
 

5.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran 
ser cedides o subllogades a tercers. L'incompliment d'aquest 
mandat donarà lloc  a l'anul·lació de la llicència , sense 
perjudici de les quanties que correspongui abonar als 
interessats. 
 
 
Article 5è.- Obligació de pagar 
 

1.- L'obligació de pagar la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix: 
 
a) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous de la via 
pública , el moment de demanar la llicència corresponent. 
 
b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan 
autoritzats i prorrogats, dia primer de cadascun dels períodes  
naturals de temps assenyalats a les Tarifes. 
 
 

2.- El pagament de la taxa es farà: 
 
a) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous, mitjançant 
un ingrés en la Tresoreria municipal  o allà on ho establís 
l'Ajuntament , però sempre abans de retirar la llicència 
corresponent. Aquest ingrés tendrà el caràcter  de dipòsit previ, 
el qual quedarà elevat a definitiu quan es concedeixi  la 
llicència corresponent. 
b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i 
prorrogats, una vegada que s'hagin  inclòs en els padrons o 
matrícules d'aquesta taxa, per semestres naturals en les Oficines 
de Recaptació municipal, de dia 16 del primer mes del semestre 
fins dia 15 del segon. 
 

 
c) El fet de deixar d’abonar la quota semestral d’un trast del 
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mercat, dona dret a l’Ajuntament a rescindir l’autorització i a 
la vegada continuar en la via executiva dels períodes utilitzats. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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15-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ 
DE PORTADES, MOSTRADORS I VITRINES. 
 
 
 Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,)  del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix la Taxa per instal·lació de 
portades, mostradors i vitrines, que se regularà per la present 
Ordenança, redactada conforme a l’article 16  del R.D.L. 2/2004 
esmentada. 
  
 
Article 2n.- Obligats al pagament 
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, les persones o entitats a favor dels quals s'atorguin 
les llicències , a qui es beneficiïn de l'aprofitament, si es va 
procedir sense l'oportuna  autorització. 
 
 
Article 3r.- Categories dels carrers o polígons 
 

1.- Als efectes prevists per a l'aplicació de la Tarifa de 
l'apartat  2 de l'article 4 següent, les vies públiques d'aquest 
municipi es classifiquen en tres categories. 
 

2.- Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de 
les vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la 
categoria que correspongui a cada una d'elles. 
 

3.- Les vies públiques que no es trobin assenyalades  en 
l'índex alfabètic, seran considerades d'última categoria, 
romanent qualificades així fins a l'1  de gener de l'any següent 
a aquell en què s'aprovi pel Ple d'aquesta Corporació la 
categoria corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de 
vies públiques. 
 

4.- Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat 
en la confluència de dos o més vies públiques classificades en 
distinta categoria , s'aplicarà la tarifa que correspongui a la 
via de categoria superior. 
 
 
 
 
 Article 4rt. Quantia. 
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1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança 

serà la fixada en la Tarifa continguda en l'apartat següent, 
atenent a la categoria del carrer a on estiguin instal·lats o es 
pretenguin instal·lar les portades, aparadors o vitrines i la 
superfície, l'ocupació de la qual quedi autoritzada en virtut de 
la llicència, o la realment ocupada, si fos major. 
 

2. La Tarifa de la taxa serà la següent: 
 

        CATEGORIES DE CARRERS 
 

             
          Especial i 

  Primera   Segona   Tercera 
 
 Tarifa primera: Portades 
 
Per cada metre quadrat o fracció 
fins a 20 cm. de sortida, a l'any. 
Euros............................   5’80   4’10      2’70 
 Quan excedeixi amb el 50 per 100    
 
Tarifa segona: Aparadors. 
 
Per cada metre quadrat o fracció      5’80   4’10      2’70 
 
a l'any.   
Euros............................   
Tarifa tercera: Vitrines. 
 
Per cada metre quadrat o fracció 
amb sortida o vol fins a 20 cm., 
a l'any.  
Euros............................    5’80   4’10      2’70 
Quan excedesqui de 20 cm. La  
Tarifa serà recarregada amb el  
50 per 100. 
 
  
Article 5è.- Normes de gestió 
 

1.- Les quantitats exigibles segons la Tarifa es liquidaran 
per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
irreductibles per anys naturals. 
 

2.- Les persones o entitats interessades en la concessió 
d'aprofitaments regulats en aquesta Ordenança, hauran de 
sol·licitar abans la corresponent llicència, realitzar el dipòsit 
previ a què es refereix l'article següent i formular declaració 
en la que consti la superfície de l'aprofitament, adjuntant un 
plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la 
seva situació dins del Municipi. 
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3.- Els Serveis Tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i 

investigaran les declaracions formulades pels interessats, 
concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les 
peticions de llicències; en el supòsit que n'hi hagi, aquestes es 
notificaran als interessats i es giraran, en el seu cas, les 
liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-se les 
autoritzacions una vegada subsanades les diferències pels 
interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos 
complementaris que procedeixin.  
 

4.- En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats 
podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import 
ingressat. 
 

5.- No s'autoritzarà cap dels aprofitaments regulats en 
aquesta Ordenança fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ a 
què es refereix l'article 6.2.a) següent i s'hagi obtingut la 
corresponent llicència pels interessats. 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 procedeixin. 
 

6.- Una vegada autoritzat l'aprofitament s'entendrà 
prorrogat mentre no s'acordi la seva caducitat per la Batlia o es 
presenti baixa justificada per l'interessat o pels seus legítims 
representants en cas de defunció. 
 

7.- La presentació de la baixa tendrà efectes a partir del 
dia primer de l'any natural següent al de la seva presentació. La 
no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar 
abonant la taxa. 
 
 
Article 6è.- Obligació de pagament. 
 

1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via 
pública , en el moment de sol·licitar  la corresponent llicència. 
 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i 
prorrogats, el dia primer de cada any natural. 
 
 

2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés 
directe en la Tresoreria municipal o on estableixi l'Ajuntament, 
però sempre  abans de retirar la corresponent llicència.  
Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat 
amb el que disposa l’article 22 i següents del RDL 2/2004 de cinc 
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de març, quedant elevat a definitiu al concedir-se la 
corresponent llicència. 
 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i 
prorrogats, una vegada inclosos en els padrons  o matrícules 
d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la 
Recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes de l'any fins 
el dia 15 del segon mes. 
 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2008,  romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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16-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST PÚBLIC PER 
OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA 
 
 Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,e,j,k)  del R.D.L. 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la Taxa per 
utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, 
sòl i vol de la via pública, que se regularà per la present 
Ordenança, redactada conforme a l’article 16  del R.D.L. 
2/2004esmentada. 
  
 
Article 2n.- Obligats al pagament 
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, les persones o entitats a favor dels quals s'atorguin 
les llicències , a qui es beneficiïn de l'aprofitament, si es va 
procedir sense l'oportuna  autorització. 
 
 
Article 3r.- Categories dels carrers o polígons 
 

1.- Als efectes prevists per a l'aplicació de les Tarifes 
segona i cinquena de l'apartat 2 de l'article 4t. següent, les 
vies públiques d'aquest Municipi es classifiquen  en tres 
categories. 
 

2.- Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de 
les vies públiques d'aquest Municipi amb expressió de la 
categoria que correspon a cada una d'elles. 
 

3.- Les vies públiques que no es trobin assenyalades en 
l'índex alfabètic, seran considerades d'última categoria , 
romanent qualificades així fins l'1 de gener de l'any següent a 
aquell en què s'aprovi pel Ple d'aquesta Corporació la categoria 
corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de vies 
públiques. 
 

4.- Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat 
en la confluència de dos o més vies públiques classificades en 
distinta categoria, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la 
via de categoria superior. 
 
 
 
  Article 4 art. Quantia. 
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  1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà 
el fixat a les Tarifes contingudes en el apartat 3 següent: 

 
2. A pesar de l'anterior, per a les empreses explotadores de 

serveis de subministrament que afectin a la generalitat o a una 
part important del veïnat, la quantia de la taxa regulada en 
aquesta Ordenança consistirà, en tot cas i sens cap excepció, en 
el 1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en aquest terme municipal les esmentades 
empreses. 
 

La quantia d'aquesta taxa que pogués correspondre a 
Telefónica de España, S.A., està englobada en la compensació en 
metàl·lic de periodicitat anual a que es refereix l'apartat 1 de 
l'article 4 art. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol (Disposició 
Addicional Octava de la Llei 39/1988, de 28 de desembre). 
 

3. Les Tarifes de la taxa seran les següents: 
 
 

Epígraf       Euros 
 
 

Tarifa primera: suports, transformadors,  
caixes d'amarrament, distribució i de registre,  
cables, rails i canonades i altres anàlegs. 
 

1. Suport per el sosteniment de cables.  
Cada un, al semestre........................    1,10 
 

2. Cables de treball col·locats a la via 
pública o terrenys d’ús públic. Per metre 
lineal o fracció, al semestre..............      0,80 
 

3. Ocupació del subsòl amb conduccions 
de qualsevol classe. Quant l'ample no excedeixi 
de 50 centímetres. Per metre lineal o fracció al  
semestre....................................        
NOTA: Quan excedeixi de l'esmentada amplària  
es pagarà per cada 50 centímetres d'excés i  
per cada metre, al semestre ..................  1’60 
 

Tarifa segona: Pals. 
 
1.  Per cada pal i semestre: 
 
    - Als carrers de especial categoria ....   3,20 
    - Als carrers de 1�. categoria .........    3,20 
    - Als carrers de 2�. categoria .........    2,30 
    - Als carrers de 3�. categoria .........    1,60 
 
NOTA: Si el pal serveix per a sosteniment  
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de cables d'energia elèctrica, pagarà amb  
arreglament a la Tarifa si la corrent és  
de baixa tensió, el doble de la Tarifa si  
és de mitja tensió i el triple si és d'alta  
tensió. 
 
 

L'Alcaldia podrà concedir una bonificació  
fins a un 50 per 100, respecte a les quotes  
d'aquest epígraf, quan els pals instal·lats  
per particulars amb altres fins siguin al  
mateix temps utilitzats per qualque servei  
municipal. 
 Tarifa tercera:  Grues. 
 

1. Per cada grua utilitzada en la  
construcció, el braç o la ploma del qual  
ocupi en el seu recorregut el vol de la  
via pública, al semestre ...........          3,20 
      
NOTES: 1�. Les quanties que corresponen  
abonar a la grua per l'ocupació del vol  
es compatible amb el que, en el seu cas,   
procedeixi per tenir la seva base o  
suport a la via pública. 
 

2�. L'abonament d'aquest preu públic  
no eximeix de l'obligació d'obtenir  
l'autorització municipal de la instal·lació. 
 
Tarifa cuarta: Altres instal·lacions  
diferents de les incloses en les  
tarifes anteriors                             CATEGORIA CARRERS  

  Especial i  
                                               1�     2�     3� 
 
1. Subsòl: Per cada metre quadrat del 
subsòl realment ocupat, mesurades les  
seves dimensions amb espessos de murs 
de contenció, soleres i lloves, al 
semestre  
Euros................................  2’40    2’00   1’60 
 
2. Sòl: Per cada metre quadrat o  
fracció al semestre  
Euros................................  2,80    2’30  1’60 
   
 
3. Vol: Per cada metre quadrat o 
fracció, mesurat en projecció  
horitzontal, al semestre 
Euros................................  3,20    2’30   1’60 
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Article 5è.- Normes de gestió 
 

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes es 
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
irreductible pels períodes de temps assenyalats en els respectius 
epígrafs. 
 

 
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió 

d'aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de 
sol·licitar prèviament la corresponent llicència i realitzar el 
dipòsit previ a què es refereix l'article següent. 
 

3.- Una vegada autoritzada l'ocupació , si no es va 
determinà amb exactitud la durada de l'aprofitament, s'entendrà 
prorrogada fins que se presenti la declaració  de baixa pels 
interessats. 
 

4.- La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del 
dia primer del període natural de temps següent assenyalat en els 
epígrafs de les Tarifes. La no presentació de la baixa 
determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa. 
 
 
Article 6è.- Obligació de pagament 
 

1.- L'obligació de pagament de la taxa  regulada en aquesta 
Ordenança neix: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via 
pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. 
 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzats i 
prorrogats, el dia primer de cada un dels períodes naturals de 
temps assenyalat en la Tarifa. 
 

2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments , per ingrés 
directe en la Tresoreria municipal o a on estableixi 
l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent 
llicència. 
Aquest ingrés tendrà efectes de dipòsit previ, de conformitat amb 
el que disposa l'article 26.1 a del RDL 2/2004 de cinc de març, 
quedant elevat a definitiu quan es concedeixi la llicència 
corresponent. 
 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzats i 
prorrogats, una vegada inclosos en els padrons o matrícules 
d'aquesta taxa, per semestres naturals en les oficines de la 
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Recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre 
fins al dia 15 del segon mes. 

 
 
Disposició final 

 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 

de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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17-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE 
VEHÍCLES A TRAVES DE LES ACERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER 
A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
CLASSE. 
 
 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,h)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials per entrades de vehicles a través de les 
aceres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que se 
regularà per la present Ordenança, redactada conforme a l’article 
16  del RDL 2/2004 esmentada. 
 
Article 2.on Obligats al pagament 
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança les persones o entitats al qual favor s’atorguen les 
llicències, o qui se beneficia de l'aprofitament, si se va 
procedir sense l'oportuna autorització.  
 
Article 3.er Categories dels carrers o polígons 
  

1. Als efectes prevists per a l'aplicació de La Tarifa de 
l'apartat 2 de l'article 4.t següent, les vies públiques d'aquest 
Municipi se classifiquen en tres categories. 
 

2. Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de 
les vies públiques d'aquest Municipi amb expressió de la 
categoria que correspon a cada una d'elles. 
 

3.  Les vies públiques que no apareixen assenyalades en 
l'índex alfabètic seran considerades d'última categoria, restant 
qualificades així fins l'1 de gener de l'any següent a aquell en 
que s'aprovi pel Ple d'aquesta Corporació la categoria 
corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de vies 
públiques. 
 

4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui  situat 
en la confluència de dos o més vies públiques classificades en 
distinta categoria, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la 
via de categoria superior. 
 

1.� Se considerarà modificació de rasant de l'acera tot el 
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que suposi alteració de la línia de rasant, bé sigui en la 
totalitat del pla superior o en l'arista  exterior de dita acera, 
comprenent a l'efecte els guals, desnivells, rebaixes d'altura, 
escotadures, substitucions de la línia obliqua en el lloc de 
l'horitzontal i, en afegir, tota modificació de l'aspecte 
anterior de l'acerat.  
2.� La taxa s'aplicarà tant a la modificació de rasant de les 
aceres construïdes per l'Ajuntament com si es tracta de voravies 
construïdes per particulars, tota vegada que el pagament d'aquest 
aprofitament és motivat per la molèstia que s'ocasiona al vianant 
amb aquesta  modificació de la rasant i pel benefici que obté 
l'usuari. Per tant, també procedirà l'aplicació de la taxa , fins 
i tot quan el carrer no tingui acera, si la rasant està 
modificada en la part corresponent a una porta cotxera. 
 
3.� Els qui estan obligats al pagament declararan els elements 
tributaris que utilitzen, especificant les característiques dels 
mateixos, i comunicaran qualsevol variació que hagi de repercutir 
en la quantia de la Tarifa, així com, en cas de construcció de 
gual autoritzat, donar compte a l'Administració de Rendes de la 
data en que acaba la construcció. 
 
4.a La desaparició de guals serà per compte del propietari que 
haurà de sol·licitar, prèviament, l'oportuna autorització. 
 
Article 4 . Quantia 
 
1. La Quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la 
fixada en les Tarifes contingudes a l'apartat següent: 
 
2. Les Tarifes de la taxa seran les següents: 
 
 
Tarifa primera. 
 
Entrada de vehicles en edificis o cotxeres particulars o 
aparcaments individuals de propietat dins un aparcament general i 
els situats en zones o carrers particulars que formen part de 
comunitats de propietaris, amb prohibició d'aparcament per a 
vehicles que no siguin de propietat d'algun membre de la 
comunitat. 
 
Euros anuals per plaça…………………………………………………………..  37’10 
 
Tarifa segona. 
 
Entrada a locals per a la venda, exposició, reparació de vehicles 
o per a la prestació dels serveis de garatge, rentat, etc., o 
repostar carburants: 
       Euros 
       anuals 
Amb capacitat fins a 20 places ......  56’10 
Amb capacitat superior a 20 places ..  111’40 
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Tarifa tercera 
 
Entrada a locals comercials per a càrrega i descàrrega de 
mercancies: 
 
Euros anuals............................  56’10 
 
 
NOTA: Quan la capacitat del local superi els 10 vehicles, 
s'abonarà, a més de la quantia assenyalada en la tarifa, un 10 
per 100 de l'esmentada quantia per cada vehicle. 
 
 
NOTES COMUNS PER A L'APLICACIÓ DE LES TARIFES ANTERIORS. 
 
1�.- Se considerarà modificació de rasant de la voravia tot el 
que suposi alteració de la línia de rasant, bé sigui en la 
totalitat del pla superior o en l'arista exterior de l'esmentada 
voravia, comprenent a l'efecte els xaragalls, desnivells, 
rebaixes d'altura, escotadures, substitucions de la línia obliqua 
en lloc de l'horitzontal i, en suma, tota modificació de 
l'aspecte exterior de la voravia. 
 
2.- La taxa s'aplicarà tant a la modificació de rasant de les 
voravies construïdes per l'Ajuntament com si es tracta de 
voravies construïdes per particulars, sempre que el pagament 
d'aquest aprofitament estigui motivat per la molèstia que 
ocasioni al transeünt l'esmentada modificació de la rasant i pel 
benefici que obtingui l'usuari. Per tant, també procedirà 
l'aplicació de la taxa, encara que en el carrer manqui la 
voravia, si la rasant es troba modificada en la part corresponent 
a una porta cotxera. 
 
3.- Els obligats al pagament declararan els elements tributaris 
que utilitzin, especificant les característiques dels mateixos, i 
comunicaran qualsevol modificació que repercuteixi en la quantia 
de la tarifa, així com, en cas de construcció de xaragall 
autoritzat, donar compte a l'Administració de Rendes de la data 
en que finalitzi la construcció. 
 
4.- La desaparició de xaragalls serà per compte del propietari, 
qui haurà de sol·licitar, prèviament, l'oportuna autorització. 
 
Tarifa quarta: 
 
Reserva d'espais en les voravies i terrenys d'ús públic per a 
càrrega i descàrrega. 
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Epígraf          Quantia semestral    Euros 
 
 
 
1. Reserva especial d'aturada en les            
vies i terrenys d'ús públic, concedits 
a persones determinades, per a càrrega  
i descàrrega de mercancies, materials  
davant obres de construcció, de 
reformes o enderrocaments d'immobles.  
Satisfaran al semestre, cada 5 metres  
lineals o fracció de calçada a  
que s'estengui la reserva:                    28’10 
 
 
Tarifa quinta: 
 
Reserva d'espais o prohibició  
d'estacionament. 
 

Quantia semestral  
Epígraf  

Euros 

1. Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús 
públic concedits a hotels, entitats o particulars 
per a aparcament exclusiu o prohibició 
d'estacioment. Satisferan al 
semestre, per cada 5 metres lineals o fracció 

28’10 

2. Reserves d'espais o prohibició d'estacionaments en 
les vies i terrenys d'ús públic per a principi o 
final d'aturades de líneas de serveis regulars 
interurbans o transports col·lectius de viatgers, 
serveis discrecionals d'excursions i d'agències de 
turisme i anàlegs. Per cada 5 metres lineals o 
fracció de calçada que aconseguesqui la reserva 
d'espai, al semestre 

14,20 

 
 
 
 
Article 5.è Normes de gestió 
 

1. Les quantitats d'exigibles d'acord amb  les Tarifes se 
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
irreductibles pels períodes naturals de temps, assenyalats en els 
respectius epígrafs. 
 

2. Les persones o entitats interessades en la   concessió 
d'aprofitament regulats en aquesta Ordenança hauran de 
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sol·licitar prèviament la corresponent llicència,  realitzar el 
dipòsit previ a que se refereix l'article següent i formular 
declaracions acompanyant un pla detallat de l'aprofitament i de 
la seva situació dins del Municipi. 
 
3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i 
investigaran les declaracions formulades pels interessats, 
concedint-se les autoritzacions de no trobar  diferències amb les 
peticions de llicències; si es donessin diferències, es 
notificaran les mateixes als interessats i  se giraran, en el seu 
cas, les Liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-
se les autoritzacions una vegada subsanades les diferències pels 
interessats i, en el seu  cas, realitzats els ingressos 
complementaris que procedeixin. 
 
 
 
 
4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els    interessats 
podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import 
ingressat. 
 
5. Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà        prorrogada 
mentre no es presenti la declaració de baixa per l'interessat. 
 
6. La presentació de la baixa sortirà efectes a partir del dia 
primer del semestre natural següent al de la seva presentació. La 
no presentació de la baixa  determinarà l'obligació de continuar 
abonant la taxa. 
 
 
Article 6.è Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix: 
 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via 
pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. 
 
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i 
prorrogats, el dia primer de cada semestre natural. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 
a)Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés 
directe en la Tresoreria Municipal o allà on estableixi l' 
Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent 
llicència. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat 
amb el que disposa l'article 26.1 a del RDL 2/2004 de cinc de 
març, quedant elevat a definitiu en concedir-se la llicència 
corresponent. 
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b) Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzades i 
prorrogades, una vegada inclosos en els padrons o matrícules 
d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la 
Recaptació Municipal, des del dia 16 del primer mes del any fins 
el dia 15 del segon mes. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2008 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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18-T 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
PEL RODATGE I ROSSEC DE VEHICLES QUE NO ES TROBEN GRAVATS PER 
L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
 

FUNDAMENT LEGAL I OBJECTE 
 

Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,o)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa pel rodatge i rosec de 
vehicles que no se troben gravats per l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, que se regularà per la present Ordenança, 
redactada conforme a l’article 16  del RDL 2/2004 esmentada. 
 

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 

Art.2.1.Fet imposable.- La utilització de les vies 
municipals pels vehicles assenyalats en el precedent article. 
 

2.Obligació de contribuir.- L'obligació de contribuir 
naixerà per la utilització de les vies municipals amb els 
referits vehicles. 
 

3.Subjecte passiu.- Se troben solidàriament obligats al 
pagament de la present exacció. 
a)Els propietaris posseïdors dels vehicles. 
b)Els conductors dels vehicles. 
 

EXEMPCIONS 
 

Art.3.Estaran exempts: L'Estat, la Comunitat Autònoma i 
Província als quals pertany el Municipi, així com qualsevol 
Mancomunitat, Àrea Metropolitana o altra Entitat de la que formi 
part. 
 

BASES I TARIFES 
 

Art.4.La present exacció s'exigirà per unitat de vehicles en 
funció de les seves característiques i número de rodes. 
 
Art.5.- El gravamen que recaurà en tot cas sobre els propietaris 
o conductors dels vehicles, es regularà de la següent manera: 
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TARIFA  
      A  L’ANY 
VEHICLES        EUROS   

 
 
Vehicles tracció animal de dues rodes  15,00 
Vehicles tracció animal de quatre rodes  15’00 
Bicicletes      15,00 
Altres vehicles     15,00 
 
 
 

Art.6.L'obligació de contribuir en el suposi de vehicles 
matriculats en altres Municipis, començarà a l'any següent al de 
l'entrada en aquest Municipi, si se justifica que ja va pagar la 
taxa del que procedeixen. 
 

ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA 
 

Art.7.Tots quants desitgin utilitzar l'aprofitament a que es 
refereix la present Ordenança hauran de sol·licitar-ho per escrit 
de l'Ajuntament en aquest moment es podrà exigir un dipòsit o 
fiança afecta al resultat de l'autorització.  
 

Art.8.1.Anualment es formarà un Padró en el qual figuraran 
els contribuents afectats i les quotes respectives que se 
liquiden, per aplicació de la present Ordenança, el qual serà 
exposat al públic per quinze dies a efectes de reclamacions previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i edictes en la 
forma acostumada en la localitat. 

2.Transcorregut el termini d'exposició al públic, 
l'Ajuntament resoldrà  les reclamacions presentades i aprovarà 
definitivament el Padró que servirà  de base pels documents 
cobratoris corresponents. 

3.Les baixes s'hauran de tramitar, el més tard, l'últim dia 
laborable del respectiu període, per a sortir efectes a partir 
del següent. Qui incompleixi aqueixa obligació seguirà subjecte 
al pagament de l'exacció. 

4.Les altes que se produeixin dins de l'exercici, tindran 
efecte des de la data en que neixi l'obligació de contribuir, per 
l'Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la 
liquidació corresponent a l'alta en el padró, amb expressió de 
 

a)els elements essencials de la liquidació. 
b)els medis d'impugnació que puguin ser exercits, amb 

indicació de terminis i organismes en que hauran de ser 
interposats; i 

c)lloc, termini i forma en que s'ha de satisfer el deute 
tributari. 

Art.9.Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel 
procediment constrenyiment administratiu quan hagi transcorregut 
sis mesos des del seu venciment sense que s'hagi pogut conseguir 
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el seu cobrament encara que hagin estat requerits per ell, segons 
l'art.27.6 de la Llei de Taxes i Preus Públics. 
 

RESPONSABILITAT 
 

Art.10.A més de tot el que s'assenyala en la present 
Ordenança, en cas de destrucció o deterioració del domini públic 
local, senyalització, enllumenat o altres béns municipals, el 
beneficiari o els subsidiàriament responsables estaran obligats 
al reintegrament del cost total. 
 

PARTIDES FALLIDES 
 

Art.11.Es consideraran partides fallides o crèdits 
incobrables aquelles quotes que no hagin pogut ésser efectives 
pel procediment de constrenyiment, per a la seva declaració es 
formalitzarà el corresponent expedient d'acord amb el que preveu 
el vigent Reglament General de Recaptació. 
 

INFRACCIONS I DEFRAUDACIO 
 

Art.12. Es consideren infractors els que sense la  
corresponent autorització municipal i corresponent pagament de 
drets, duguin a terme les utilitzacions o aprofitaments que 
assenyala aquesta Ordenança, i seran sancionades d'acord amb 
l'Ordenança General de Gestió Recaptació i Inspecció d'aquest 
Ajuntament i subsidiàriament la Llei General Tributària; tot això 
sense perjudici d' altres responsabilitats civils o penals que 
puguin incórrer els infractors. 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009,romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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19-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
VIGILÀNCIA ESPECIAL DELS ESTABLIMENTS QUE HO SOL·LICITEN 
 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,f)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per la prestació del servei  
de vigilància especial dels establiments que ho sol·liciten, que 
se regularà per la present Ordenança, redactada conforme a 
l’article 16  del RDL 2/2004 esmentada. 
 
 
Article 2on. Obligats al pagament 
 

   Estan obligats al pagament de la taxa regulada en 
aquesta Ordenança qui se beneficiï dels serveis prestats per 
aquest Ajuntament, a que se refereix l'article anterior. 
 
 
Article 3er.- Quantia 
 

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà 
la fixada en la tarifa continguda en l'apartat següent: 
 

2.- La tarifa d'aquesta taxa serà la següent: 
 

                 
Per la prestació del servei de vigilància, pel primer  

període fins a dues hores i per cada hora o fracció posteriors: 
 
       Euros   
Un cotxe patrulla, inclosa la seva dotació   150’00 
 

3.- La quantia resultant de l'aplicació de la tarifa 
anterior s'augmentarà en un 50 per 100 quan la prestació del 
servei sigui entre les 20 i les 24 hores del dia i en un 100 per 
100 si es prestés del les 0 hores a les 8 del matí. 
 

4.- El temps de prestació efectiva del servei es computarà 
prenent com a moment inicial el de sortida dels efectius dels 
seus respectius aquarteraments o parcs i com a final el d'entrada 
als mateixos, una vegada conclòs el servei. 
 
 
 
Article 4.t. Obligació de pagament 
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   1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en 

aquesta Ordenança neix des de el moment en que se presti el 
servei especificat a l’apartat segon de l'article anterior. 
 

   2. El pagament de l'esmentada taxa s'efectuarà en 
el moment de presentació de la corresponent factura al obligat a 
fer-ho. 
 
Article 5.è Gestió 
 

  Les persones físiques o jurídiques interessades en 
la prestació del servei a que es refereix aquesta Ordenança 
presentaran en aquest Ajuntament sol·licitud detallada sobre el 
servei interessat, lloc i data on s'ha de prestar, i altres 
detalls necessaris per a determinar el servei a prestar. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2008 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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20-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CODUCCIÓ DE 
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS 
 
 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,p)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per la conducció de cadàvers i 
altres serveis funeraris, que se regularà per la present 
Ordenança, redactada conforme a l’article 16  del RDL 2/2004 
esmentada. 
 
 
Article 2.on Obligats al pagament  
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en 
 aquesta Ordenança, qui sol·liciti o contracti els serveis 
 prestats per aquest Ajuntament, a que se refereix l'article 
 anterior. 
 
 
 
Article 3er.- Quantia 
 

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà 
la fixada en la tarifa continguda en el apartat següent, per a 
cada un dels diferents serveis. 
 

2.- La tarifa d'aquesta taxa serà la següent: 
 
         EUROS 

Epígraf primer: Conducció de cadàvers 
 
1.- Trasllat dins del territori de l'Entitat 
     Local ................................   86’00 
 
2.- Trasllat de Fornalutx a Palma...........  211’10 
 
3.- Trasllat de Deià a Palma................  211’10 
 
4.- Trasllat de Sóller a Palma..............  169’00 
 
5.- Trasllat Deià - Sóller..................  114’00 
 
6.- Trasllat Fornalutx - Sóller.............  100’00 
 



 149

 
El trasllat fora del territori de l'Entitat Local, no inclòs 

en els casos tipificats anteriorment, per cada quilòmetre 
recorregut, sumant-se els d'anada i tornada: 
 Euros 3,10 
 
Article 4.t  Obligats de pagament 
 

    1. L'obligació de pagament de la taxa  regulada en 
aquesta Ordenança neix del moment en que se presti o realitzi 
qualsevol dels serveis especificats en l'apartat segon de 
l'article anterior. 
 

2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment 
de presentació, de la corresponent factura, al obligat de fer-ho. 
 
 
Article 5.è   Gestió 
 

Els interessats en que se'ls presti algun servei dels 
referits en la present Ordenança hauran de presentar en aquest 
Ajuntament sol·licitud expressa del mateix. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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21-T 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
 
 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,t)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa pel subministrament d'aigua 
potable, que se regularà per la present Ordenança, redactada 
conforme a l’article 16  del RDL 2/2004 esmentada. 
 
 
Article 2. Fet imposable. 
 

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa: 
a) La activitat municipal, tècnica i administrativa, tendint a 
verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar 
la pressa a la xarxa d'aigua municipal. 
b) El subministrament d'aigua. 
 
Article 3. Obligats al pagament. 
 

1.- Estan obligats al pagament les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35 de la 
Llei General Tributària que siguin: 
a) Quan es tracti de la concessió de la llicència d'escomesa a la 
xarxa, el propietari, usufructuari o titular del domini útil de 
la finca. 
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article 
anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme 
municipal beneficiàries dels esmentats serveis, qualsevol que 
sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o 
arrendataris, inclòs en precari. 

2.- En tot cas, tindrà la consideració de obligat al pagament 
substitut de l'ocupant o usuari de les habitatges o locals, el 
propietari d'aquests immobles; els quals podran repercutir, si 
s'escau, les quotes satisfetes damunt els respectius beneficiaris 
del servei. 
 
Article 4. Responsables. 
 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions de l'obligat 
al pagament, les persones físiques i jurídiques a les quals es 
refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. 
 

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les 
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societats i els síndics, interventors i entitats en general, en 
els supòsits i amb el límit que fixa l'article 43 de la Llei 
General Tributària. 
 
Article 5. Quantia. 
 

1.-La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà 
pels serveis següents: 
- Per connexió a la xarxa general. 
- Aprofitament d'aigua procedent de sobrants de fonts públiques. 
- Camions cisternes, subministrat mitjançant boques de rec. 
 

2.- La quantia corresponent a la concessió de la llicència o 
autorització d'escomesa s'exigirà sempre que l'Ajuntament 
autoritzi l'escomesa a la xarxa d'aigua , i consistirà en les 
següents tarifes: 
 

Per connexió directa a la xarxa general. 
Aprofitament d'aigua provenint de les sobres de fonts 

 públiques. 
Camions cisternes, subministrat per mitja de boques de reg. 
Connexió o quotes d'enganxament. 
         Euros 
Habitatges unifamiliars ................   120,20 
Locals comercials inferiors a 250m2. ...  240,40 
Locals comercials superiors a 250m2. ...  480,80 
Places hoteleres, per plaça ............    7,70 
Bars, restaurants ......................   721,20 

 
 
 

2.- La quantia a exigir per a la prestació del servei de 
subministrament d'aigua, se determinarà en funció del volumen 
d'aigua consumit mitjançant la xarxa domiciliària, calculat en 
metres cúbics per comptador. 

En aquest cas, s'aplicaran les següents tarifes: 
 

Quota de Servei o Mínim de Consum. 
Domicilis particulars, per trimestre,   euros 
Per cada usuari ........................   6,00 
Locals comercials, bars, restaurants ...   6,00 
Hotels, per cada plaça, per trimestre ..      0,55 
 
Quota de Consum. 
Habitatges, locals, restaurants, fins a 50 m3 
trimestrals, per cada m3 consumit ......      0,30 
Habitatges, locals, restaurants, a partir de 
51m3 trimestrals, per cada m3 consumit .      0,40 
Hotels, pensions i semblants, fins a 17m3  
trimestrals per plaça, per cada m3 consumit   0,30 
Hotels, pensions i semblants, fins a 18m3 
trimestrals per plaça, per cada m3 consumit   0,40 
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Quota bonificada. 
Per cada m3 consumit ...................    0,10 
 
 
 

 
Quota per subministrament per mitja de boques de rec. 
En camions bóta, per cada m3 consumit ..   0,60 

 
A les esmentades quantitats hi ha que afegir un 7% de I.V.A., 

a l'excepció de les quotes d'enganxament. 
 

 
 
 
 

Article 6. Exempcions i bonificacions. 
 

1.- Si la unitat familiar està composta per un sol membre, es 
fixa una bonificació del 75% de la quota variable, corresponent 
al consum, quan l'obligat al pagament no disposi d'ingressos 
anuals atribuibles a la unitat familiar superiors al salari mínim 
interprofesional multiplicat pel coeficient 1.25. 

2.- Si la unitat familiar està composta per un sol membre, es 
fixa una bonificació del 75% de la quota variable, corresponent 
al consum, i del 100% de la quota fixa, quan l'obligat al 
pagament no disposi de patrimoni propi , ni disposi d'uns 
ingressos anuals per unitat familiar superiors al salari mínim 
interprofesional. 

3.- Si la unitat familiar està composta de més d'un membre, 
es fixa una bonificació del 75% de la quota variable, 
corresponent al consum, quan l'obligat al pagament no disposi 
d'ingressos anuals atribuibles a la unitat familiar superiors a 
la pensió no contributiva del Govern Balear de cada un dels 
membres que la composen, multiplicat pel coeficient 1.25. 

4.- Si la unitat familiar està composta de més d'un membre, 
es fixa una bonificació del 75% de la quota variable, 
corresponent al consum, i del 100% de la quota fixa, quan 
l'obligat al pagament no disposi de patrimoni propi , ni disposi 
d'uns ingressos anuals per cada membre de la unitat familiar 
superiors a la pensió no contributiva del Govern Balear. 

5.- La comissió de Serveis Socials reglamentarà els requisits 
i criteris de selecció. 

6.- Previ informe de la comisió de Serveis Socials la 
Comissió de govern resoldrà les sol·licituds. 
 
 
Article 7. Obligació de pagament. 
 

1.- Es meritarà la taxa, i neix l'obligació de pagament quan 
s’iniciï l'activitat municipal que constitueix el seu fet 
imposable, entenent-se iniciada aquesta: 
a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la 
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llicència d'escomesa, si l'obligat al pagament la formulàs 
expresament. 
b) Des de que tengui lloc l'efectiva escomesa a la xarxa d'aigua 
municipal. La meritació per aquesta modalitat de la taxa es 
produirà amb independència de què s'hagi obtingut o no la 
llicència d'escomesa i sense perjudici del començament de 
l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a la seva 
autorització. 
 
 
 
 
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés. 
 

1.- Els particulars o entitats que desitgin  subministrament 
d'aigua, efectuant escomeses a la xarxa canalitzada, haurà de 
sol·licitar-ho a l'Ajuntament. 

2.- Els subjectes passius substituts del contribuent 
formularan les declaracions d'alta i baixa en el cens de 
subjectes passius de la taxa, en el termini que hi ha entre la 
data en que es produeixi la variació en la titularitat de la 
finca i el darrer dia del trimestre natural següent. Aquestes 
darreres declaracions tindran  efecte des de la primera 
liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini de 
presentació d'aquestes declaracions d'alta i baixa. 
La inclusió en el cens inicial es farà d'ofici una vegada 
concedida la llicència d'escomesa a la xarxa. 

3.- En el supòsit de llicència d'escomesa, el contribuent 
formularà l'oportuna sol·licitud, ingressant en concepte 
d'autoliquidació la quantia estipulada per aquest concepte a 
l'article 5. 

4.- Requisits per a obtenir la bonificació de la taxa a 
habitatges particulars: 
1. Per obtenir una reducció a les tarifes relatives a habitatges 
l'interessat ho demanarà, justificant el seu dret mitjançant els 
següents documents: 
a) Declaració dels ingressos obtinguts a l'exercici immediat 
anterior, requerida a tots i cada un dels membres de la família 
que convisquin en el domicili o habitatge de què es tracti. 
b) Certificació de l'habilitat, caixer o pagador de l'empresa o 
entitat on presti els seus serveis, o mitjançant qui percibeixi 
la seva pensió acreditativa de l'import total de les retribucions 
meritades a l'exercici immediat anterior, amb exclusió d'aquelles 
que es concreten al plus o ajuda familiar i beques d'estudi. 
Aquest requisit es farà extensiu als ingressos que percibeixin la 
resta dels membres de la família que convisquin al mateix 
habitatge. 
c) Qualsevol altre document que expressament pogués demanar-se 
per part de l'Administració municipal. 

2.- Si comprovades les dades abans esmentades s'advertís 
falsedat es perdrà automàticament la reducció obtinguda, sense 
perjudici de les sancions que es puguin imposar legalment. 

5.- Quan s'hagués concedit la bonificació en un exercici 
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anterior, per poder seguir tenint l'esmentada bonificació s'haurà 
de presentar la documentació fixada a l'article 8.4 abans de que 
finalitzi el mes de febrer de l'any en qüestió. 

En cas de què no es presenti aquesta documentació en termini 
i forma, o que la documentació presentada no compleixi els 
requisits exigits a l'article 6  d'aquesta Ordenança, la Comissió 
de Govern adoptarà l'acord de revocació de la bonificació 
concedida a l'exercici  immediatament anterior. En aquests casos, 
la bonificació no podrà tornar ésser sol·licitada fins l'any 
següent. 
 
Article 9. Normes de funcionament. 
 
 

Sense perjudici de les condicions particulars fixades a la 
concessió, el titular de l'escomesa col·locarà a la part exterior 
de l'edifici o instal·lació un comptador d'aigua degudament 
revisat per la Conselleria d’Indústria per a que per part del 
personal de l'Ajuntament es pugui procedir, de forma periòdica a 
la lectura de l'aigua consumida i posterior facturació d'aquesta. 
En cas de què l'agent municipal comprovi l'avaria del comptador, 
o que li sigui impossible la seva lectura, se li comunicarà al 
propietari d'aquest  perquè dugui a terme la seva reparació, o 
subsanació dels defectes existents el més aviat possible, en cas 
contrari, i mitjançant autorització de la Batlia, es procedirà, 
per part dels serveis municipals, a la reparació del comptador 
avariat o mal situat, essent a càrrec del propietari les despeses 
de reparació. 
 
 
Article 10. 
 

Periòdicament, per part del personal de l'Ajuntament, 
s'efectuarà la lectura dels comptadors expedint trimestralment 
els rebuts corresponents. Aquests es posaran al cobrament en els 
serveis de Recaptació Municipals.  En cas de transcórrer tres 
mesos sense que es faci efectiu l'import del rebut, s'exigiran 
pel procediment administratiu de constrenyiment, i es procedirà 
paral·lelament mitjançant Decret de Batlia a l'inici d'expedient 
de suspensió de subministrament d'aigua, prèvia sol·licitud 
davant la Conselleria de Comerç i Indústria. El titular d'una 
escomesa precintada per falta de pagament, podrà sol·licitar nova 
presa previ pagament dels rebuts pendents i dels drets d'escomesa 
esmentats a l'article 5. 
 
Article 11. 
 

L'usuari d'una escomesa no podrà subministrar aigua a tercers 
no habitants amb ell en el local respectiu. Els infractors 
d'aquest precepte podran ésser denunciats per defraudació a l' 
Hisenda Municipal per les responsabilitats a que hi hagués lloc. 
 
Article 12. Ampliació del servei. 
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Per a totes aquelles zones a les que es dugui a terme una 

ampliació del servei, i no hagin estat aplicades contribucions 
especials, no seran d'aplicació les quotes de connexió general 
aplicables al terme municipal de Sóller, sinó que se'ls aplicarà 
una quota especial. Aquesta quota tendrà per funció cobrir el 50% 
del cost que, segons projecte, representin per a l'Ajuntament les 
obres de subministrament, havent-se de deduir les subvencions que 
pogués tenir aquesta. La nova quota individual s’obtindrà 
repartint el cost anterior pel nombre de habitatges afectes a 
l’esmentat projecte. Una vegada satisfeta l'esmentada quota, 
qualsevol canvi de titularitat d'aquesta estarà al que disposa 
l'article 8 d'aquesta Ordenança, essent d'aplicació les tarifes 
de l'article 5. 
 
Article 13. Infraccions i sancions. 
 

Pel que fa a la qualificació d'infraccions, així com de les 
sancions que corresponguin a aquestes, s'estarà al que disposin 
els articles 178 i següents de la Llei General Tributària. 

 
 
 
Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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22-T 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS LLOTGES I MERCATS. 
 
 
 FONAMENT LEGAL I OBJECTE 
 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,u)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa pel servei de l'escorxador 
municipal ,llotges i mercats que se regularà per la present 
Ordenança, redactada conforme a l’article 16  del RDL 2/2004 
esmentada. 
 
 Art.2. Constitueix l'objecte d'aquesta exacció: 
 
  
  L'ocupació dels llocs de venda al públic i la utilització de 
tots els serveis i instal·lacions de l'edifici situat en 
l'Avinguda Cristòfol Colón, denominat "Mercat Cobert 
d’Abastaments". 
 
 OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
 Art.3.1. Fet imposable .- Està constituït per la prestació dels 
serveis o per la utilització de les instal·lacions indicades en 
l'article 2. 
  
 2.Obligació de contribuir .- Naixerà des de que tingui lloc la 
prestació o des de que utilitzin els béns i serveis. 
 
 3.Subjecte passiu .- Estaran obligats al pagament les persones 
naturals o jurídiques següents: 
 Sol·licitants dels serveis o usuaris dels béns i instal·lacions. 
  
Art. 4rt.- Les bases en percepció i tipus de gravamen, quedaran 
determinades en la següent: 
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TARIFA 

 
Drets de 

 
MERCATS         gravamen Euros 
 
 
Lloc de venda fixe del núm 1 al núm 35 Setmanal   12,50  
         Mensual   49,70 
Lloc magatzem soterrani .............. Setmanal  4,40 

Mensual   17,40  
 
 
 
 
 
 
 EXEMPCIONS 
 
 Art.5.Estaran exempts: L'Estat, la Comunitat Autònoma i 
Província a les quals pertany  aquest Municipi, així com 
qualsevol Mancomunitat, Àrea Metropolitana o altra Entitat de la 
que formi part. 
 
 ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA 
 
 Art.6.Tots quants desitgen utilitzar el Servei a que se refereix 
la present Ordenança hauran de sol·licitar-ho per escrit de 
l'Ajuntament es podrà exigir en aquell moment un dipòsit o fiança 
afecta al resultat de l'autorització. 
  
 Art.7.Les quotes exigibles pels serveis regulats en la pressent 
Ordenança se liquidaran per acte o servei prestat. 
 
 Art.8.El pagament dels expressats drets s'efectuarà pels 
interessats contra taló o rebut  que expedirà l'encarregat de la 
recaptació, que assenyalarà, amb les marques o contrasenyes 
oportunes, les espècies, als efectes de descobrir tota ocultació 
i de perseguir el frau dels drets municipals. 
 
 Art9.Les quotes no satisfetes es faran efectives pel procediment 
de constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos  des del seu 
venciment sense que s'hagi pogut aconseguir el seu cobrament 
encara que s'hagi requerit, segon prescriu l'art. 27.6 de la Llei 
de Taxes i Preus Públics. 
 
  
PARTIDES FALLIDES 
 
 Art.10.Se consideraran partides fallides o crèdits incobrables, 
aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel 
procediment de constrenyiment, per fer la corresponent declaració 
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es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el 
vigent Reglament General de Recaptació. 
 
 INFRACCIONS I DEFRAUDACIÓ 
 
 Art.11.Pel que fa referència a infraccions, les seves distintes 
qualificacions, així com les sancions que a les mateixes puguin 
correspondre, i procediment sancionador s'estarà al que disposa 
l'Ordenança General de Gestió Recaptació i Inspecció d'aquest 
Ajuntament i subsidiàriament la Llei General Tributària, tot ell 
sense perjudici de quantes altres responsabilitats civils o 
penals puguin incórrer els infractors. 
 
 
 

Disposició final 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 

de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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23-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES INSTAL·LACIONS PER A 
L'EXHIBICIÓ D'ANUNCIS. 
 
 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,x)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per la utilització de 
columnes, cartells i altres instal·lacions, que se regularà per 
la present Ordenança, redactada conforme a l’article 16  del RDL 
2/2004 esmentada. 
 
 
Article 2.on Obligats al pagament 
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en 
aquesta Ordenança qui se beneficiï dels serveis o activitats, 
prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a les quals fa 
referència l'article anterior. 
 
Article 3r.- Quantia 
 

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà 
la fixada en la tarifa continguda en el apartat següent. 
 

2.- La tarifa d'aquesta taxa serà la següent: 
 
          EUROS 
 
Col·locació o instal·lació d'anuncis en béns 
d'aquest Ajuntament, per cada foli o fracció, 
al dia ...................................  1’10 
 
 
 
Article 4.t Obligacions de pagament 

 
 

1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en 
aquesta Ordenança neix quan s'autoritza la utilització dels béns 
enumerats en l'article 1.er atenent a la petició formulada per 
l'interessat. 
 

2. El pagament de l'esmentada taxa s'efectuarà en 
retirar l'oportuna autorització. 
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Article 5.è Gestió 
 

Les persones naturals o jurídiques interessades en 
la utilització dels béns a que se refereix la present Ordenança 
hauran de presentar sol·licitud detallada a aquest Ajuntament del 
servei desitjat. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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24-T 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A PROVES DE 
PERSONAL 
 
 

Article 1er.- Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de 
la Llei 7/85 de 2  d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d'acord amb el que preveuen els articles15 a 19 RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per a la realització de proves 
de personal 

 
Article 2on.- Fet imposable 

 
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la prestació 

dels serveis i la realització de les activitats que es duguin a 
terme per a l’ingrés, provisió o promoció interna, en aquest 
Ajuntament. 

  
Article 3er.- Subjecte passiu 

 
Estan obligats al pagament de la Taxa en concepte de 

subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques 
que sol·licitin prendre part a les proves de selecció de 
personal, per a l’ingrés, provisió i promoció interna. No estan 
subjectes a la taxa les persones amb una discapacitat igual o 
superior al 33%. 
  

Article 4rt.- Quota tributària 
Es determinarà d’acord amb les tarifes següents la quota 

tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada 
segons la naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la 
següent tarifa: 
 

                                            
                                            
                   Euros 

Epígraf 
 
FUNCIONARIS GRUP A LABORALS 0      25€ 
FUNCIONARIS GRUP B LABORALS 1           20€ 
FUNCIONARIS GRUP C LABORALS2’3’4     15€  
FUNCIONARIS GRUP D LABORALS 5      12€ 
FUNCIONARIS GRUP E LABORALS 6.7.8     10€. 
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Article 6è.- Exempcions i bonificacions 
 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament 
de la Taxa. 
 

Article 7è.- Meritació 
 

1. Es merita la Taxa i neix l'obligació de contribuir, quan 
s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat 
a la data de presentació de l’oportuna sol·licitud per a prendre 
part en les proves 
 
8- Declaració e ingrés 
 
Serà el d’autoliquidació en el moment d’iniciar-se la prestació 
del servei. 
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat 
administrativa o el servei no es presti, procedirà la devolució 
de l’import. 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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25-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE 
LA CÀMARA MORTUÒRIA MUNICIPAL. 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’acord amb el que preveu l’article 20,4,p)  del RDL 2/2004, de 
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix la Taxa per les utilitzacions 
privatives o aprofitaments especials del servei de cambra 
mortuòria municipal, que se regularà per la present Ordenança, 
redactada conforme a l’article 16  del RDL 2/2004 esmentada. 
 
 
Article 2on. Obligats al pagament. 
 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
ordenança, les persones o entitats que sol·licitin la utilització 
de la cambra mortuòria i aquelles que demanin els serveis 
d'enterrament municipal, quan a criteri del Fosser es faci 
necessària la seva utilització. 
 
 
Article 3er. Quantia. 
 

La tarifa a aplicar serà la següent: 
 

1.- Per cada dia, o fracció, amb arrodoniment per excés 
20’00€.- 
 
 
Article 4rt.Normes de Gestió 
 

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es 
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. 
 

2.- La taxa s'exigirà en règim de liquidació. Una vegada 
realitzat el servei, el Fosser girarà liquidació al sol·licitant 
del servei i cobrarà. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en 
el moment de presentació de la corresponent liquidació.  
Mensualment, el Fosser rendirà compte dels serveis realitzats a 
la Tresoreria municipal, lliurant els justificants i diners 
corresponents. 
 
 
 

 
Article 5è. Meritació 
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 Es meritarà la taxa i neix l'obligació de contribuir quan 

es realitzi el servei. 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
 derogació expresses. 
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26-T 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA DE L'ESTACIONAMENT DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
EN ELS ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS. 
 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

1.- Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l’article 
106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,u)  del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la Taxa per a 
l'autorització administrativa de l'estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en els espais públics d'aquest municipi i amb 
les limitacions que es puguin establir per l'autoritat competent, 
que se regularà per la present Ordenança, redactada conforme a 
l’article 16  del R.D.L. 2/2004 esmentada. 
 

2. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança 
l'estacionament dels següents vehicles: 

a) Motocicletes i ciclomotors estacionats a les zones 
reservades a tal efecte i degudament senyalitzades. 

b) Els vehicles estacionats en les zones reservades de 
càrrega i descàrrega , dins de l'horari previst per a realitzar 
aquestes tasques, sempre i quan realitzin feines pròpies de 
càrrega i descàrrega d'acord amb la seva categoria  o activitat. 

c) Els vehicles auto - taxis, quan el conductor estigui 
present. 

d) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, 
propietat d'organismes de l'Estat, Comunitat Autònoma, Consell 
Insular i municipis, que estiguin destinats directament i 
exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva 
competència, quan estiguin prestant aquests serveis. 

e) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària  que 
pertanyin a la Seguretat Social o Creu Roja, així com a les 
ambulàncies que realitzin les funcions pròpies dels mateixos. 

f) Els vehicles propietat dels minusvàlids, quan estiguin en 
possessió de la corresponent autorització municipal, expedida a 
tal efecte i facin ús del distintiu aprovat, sempre que el 
conductor sigui el titular autoritzat i estacionin en les zones 
habilitades i degudament senyalitzades a tal efecte. 
 
Article 2on. Obligats al pagament. 
 

a)Estan obligats al pagament de la taxa tots els conductors 
que estacionin  els vehicles en els termes prevists a l'article 
primer de la present Ordenança, llevat del que s'estableixi a la 
lletra b) següent. 

b)Els titulars dels vehicles, quan la taxa s'exigeixi per 
anualitats completes, en la forma establerta a l'article quart 
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d'aquesta Ordenança.  
 
Article 3er. Subjectes passius. 
 

Són subjectes passius de la taxa els conductors dels 
vehicles, en el moment d'estacionar dins de les zones reservades 
i senyalitzades. Tindran la consideració de substituts del 
contribuent i en conseqüència estaran obligats al pagament del 
preu públic les persones físiques o jurídiques titulars del 
vehicle, que figuren inscrites com a tal en el registre general 
de titulars de la Jefatura Provincial de Tráfico. 
 
Article 4rt. Normes de Gestió. 
 

1. L'Ajuntament fixarà i senyalitzarà degudament els vials i 
zones en què seran d'aplicació les normes de la present 
Ordenança, a l'objecte que els usuaris i, si s'escau, el 
concessionari, tinguin el degut coneixement al respecte. 

2. La Batlia podrà modificar l'horari i les zones 
establertes a tal efecte, quan les circumstàncies així ho 
aconsellin, mitjançant Decret de Batlia. Inicialment, les zones 
afectades per la present Ordenança són les fixades a l'annex n1 
d'aquesta Ordenança. 

El temps màxim d'estacionament serà de cent minuts a Sóller 
i dues hores (120 minuts) al Port de Sóller. Excepcionalment a 
les zones dels pàrkings municipals on s’apliqui la “Targeta 
pàrking Sóller” el període màxim d’estacionament serà de 11 
hores. 

3. a) Tractant-se de les tarifes a les quals es refereix 
l'apartat a) de l'article 6.2, el pagament de la taxa es farà 
mitjançant l'adquisició del distintiu anual en els llocs, en la 
forma i en les condicions que senyali l'Ajuntament. Aquests 
distintius hauran d'exhibir-se en lloc ben visible del parabrises 
davanter. 

b) El pagament de la taxa de les tarifes fixades a l'apartat 
b) de l'article 6.2, es realitzarà mitjançant l'adquisició dels 
efectes valorats municipals o "targetes o tiquets 
d'estacionament", que hauran d'adquirir-se en els llocs o 
aparells habilitats a l'efecte. Per tal d'acreditar aquest 
pagament, aquesta targeta o tiquet haurà d'exhibir-se a la part 
interior del parabrises, de forma totalment visible des de 
l'exterior. Les targetes o tiquets postpagables serviran de 
justificant per tal d'invalidar la denúncia per infracció  per 
excedir del temps permès d'estacionament en la targeta o tiquet.  

L'Ajuntament aprovarà els models oficials de les targetes o 
tiquets d'estacionament. 

4. L'operació de regulació d'aparcament en els carrers en 
que s'estableixi, serà: 

A Sóller: Dates: Tot l'any. 
Horari: De 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores, 

de dilluns a divendres. De 9 a 13 hores els dissabtes. 
Al Port de Sóller: Dates: De l'1 d'abril al 31 d'octubre. 

              Horari: De 10 a 19 hores de dilluns a 
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dissabte. 
 
Article 5è. Infraccions. 

 
1. Es considerarà que un vehicle  infringeix la present 

Ordenança: 
a) Quan la targeta no es vegi des de l'exterior. 
b) Quan el vehicle hagi superat l'hora de fi d'estacionament 

senyalada a la targeta. 
c) Quan es falsifiquin targetes mitjançant qualsevol mitjà 

d'impressió o reproducció, sense perjudici  que pugui concórrer 
amb un presumpte delicte de falsedat en document públic. 

d) Quan es col·loqui una nova targeta sense desplaçar el 
vehicle més de 150 metres una vegada transcorregut el temps màxim 
d'una hora i mitja a Sóller i dues hores al Port de Sóller.  

2. De les infraccions anomenades a l'apartat anterior, se 
cursarà la corresponent denúncia, que se sancionarà per part de 
l'Ajuntament al conductor del vehicle d'acord amb l'establert al 
Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març Texte articulat de la Llei 
sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, 
modificat per la Llei 5/97 de 24 de març. 

3. Es podrà procedir a la retirada del vehicle per grua o a 
la immobilització del vehicle, quan infringeixi qualsevol dels 
apartats de l'apartat primer de l'article cinquè de la present 
Ordenança, encara que es procedirà a la seva retirada conforme a 
l'apartat "c)" quan hagi excedit al manco de 30 minuts del temps 
marcat en la targeta. En aquests casos l'usuari haurà d'abonar 
les taxes establertes pel concepte de servei de retirada de 
vehicles per la grua. 

4. En cas  que no procedeixi la retirada per aplicació de 
l'article 5, primer, apartat "c)", per aplicació del punt tercer 
d'aquest article, l'usuari podrà anul·lar la denúncia adquirint 
una targeta a l'expedidor, pel valor determinat a l'article sisè, 
dita targeta no serà fraccionable. Aquesta targeta haurà d’ésser 
entregada juntament amb la còpia del butlletí de denúncia al 
Policia Local o personal encarregada de la vigilància 
(controlador), o dins la bústia habilitada a tal efecte, aquesta 
entrega s'haurà de realitzar dins del mateix dia. 
 
Article 6è. Base Imposable. 

1. La base imposable de la taxa vendrà determinada en funció 
del temps d'estacionament en les zones de control dins de 
l'horari  establert per la Batlia. 
2. Les tarifes de la taxa per a Sóller i per al Port de Sóller 

seran les següents: 
         EUROS 
a) Per a residents en la zona,  
per vehicle i any o fracció............   30,00 
b) Per a no residents: 
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ZONA PORT DE SÓLLER 
   

TEMPS/minuts IMPORT/euros 

10 0,20 
30 0,40 
60 0,75 
120 1,50 
180 2,25 
240 3,00 
300 3,75 

TOT DIA 4,00 
 
 

ZONA 
parkings exteriors 
Sóller 

Gran Via, Teixedors i cetre 

TEMPS/minuts IMPORT/euros 

60 0,60 
120 1,20 
180 1,80 
240 2,40 
300 3,00 
360 3,60 
420 4,20 

TOT DIA 4,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Article 6è. “Targeta pàrking Sóller” (TPS). 
 
 L’Ajuntament crearà una àrea especial d’ORA que comprendrà 
els pàrkings municipals. En els pàrkings que el consistori 
delimiti es donarà una regulació semblant als carrers regulats 
per ORA, però amb unes característiques especials. 
 L’horari serà el mateix que als carrers de Sóller, per      
ò la limitació horària en aquests pàrkings s’estendrà a tot el 
dia amb unes tarifes més econòmiques. 
 El mínim serà d’1 hora per 0,60 cèntims, i el màxim 11 hores 
per 4,50 €. 

ZONA SOLLER 
  

TEMPS/minuts IMPORT/euros 

10 0,20 
30 0,40 
60 0,75 
120 1,50 

  
MAXIM 120 MINUTS 
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 No s’expediran targetes de residents dins aquests pàrkings. 
 Es podrà lliurar una tarja especial d’habilitació 
d’aparcament, anomenada “Targeta pàrking Sóller” només pels 
esmentats pàrkings municipals, als ciutadans que acreditin uns 
requisits. Per l’expedició de la mateixa es cobrarà una taxa 
anual de 47,00’- €. 
 Mitjançant Decret l’Ajuntament podrà delimitar i ampliar les 
zones de pàrkings que entrin dins aquesta regulació. 
 Així mateix es preveu la creació d’una targeta especial 
d’habilitació d’aparcament per un període màxim de 15 dies a 
aquelles persones que acreditin una situació especial que 
requereixi una habilitació d’estacionament limitada a un sector, 
i dins unes circumstàncies que decretarà la batlia, per un preu 
de 15,00’-€. 
Targeta mixta    75€ 
Residents port   20€ 
Residents Sóller 30€ 

 
Disposició Final. 

 
 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació en el BOCAIB, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 2009 quedant en vigor fins la seva modificació 
o derogació expressa. 
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27-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
UTILITZACIÓ DE LA SALA MAGNA DE L’AJUNTAMENT AMB LA FINALITAT DE 
REALITZAR CEREMÒNIES DE CASAMENT. 
 
 Article 1er.- Fonament i naturalesa. 
 Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i d’acord amb el que preveu l’article 20.4.W de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix la taxa per a la utilització de la sala Magna de 
l’Ajuntament amb la finalitat de realitzar les cerimònies de 
casaments, que es regularà per la present Ordenança, redactada 
d’acord amb l’article 16  del RDL 2/2004 ja esmentada. 
 
 Article 2on.- Obligats al pagament. 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança qui se beneficiï dels serveis o activitats prestats o 
realitzats per aquest Ajuntament, als que fa referència l’article 
anterior. 
 
 Article 3r.- Quantia. 
 1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança 
serà la fixada en la tarifa continguda a l’apartat següent, per a 
totes les cerimònies de casament realitzades a la Sala Magna de 
l’Ajuntament. 
 
 2.- Se estableixen una tarifa de 90’00€s/cerimònia, pels 
residents i de 130’00’-euros/cerimonia pels no residents 

 
 
 Article 4t.- Obligacions de pagament. 
 1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix en el moment de la sol·licitud del servei. 
 
 2.- El pagament de l’esmentada taxa s’efectuarà a la 
Tresoreria Municipal, com a pas previ a la tramitació de la 
documentació administrativa. 
 
 Disposició final. 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 

publicació en el BOCAIB, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 2009 quedant en vigor fins la seva modificació 
o derogació expressa. 



 171

 
 

28-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
UTILITZACIÓ D’INSTALACIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
ESPORTIVES. 
 
 Article 1er.- Fonament i naturalesa. 
 Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i d’acord amb el que preveu l’article 20.4.O de la RDL 
2/2004 de cinc de març Reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix la taxa per a la utilització d’Instal·lacions per a la 
realització d’activitats esportives, que es regularà per la 
present Ordenança, redactada d’acord amb l’article 16  del R.D.L. 
2/2004ja esmentada. 
 
 Article 2on.- Obligats al pagament. 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança qui se beneficiï dels serveis o activitats prestats o 
realitzats per aquest Ajuntament, als que fa referència l’article 
anterior. 
Estaran exemptes de pagaments els al·lots segons informe de 
serveis socials atenent a les seves especials característiques, 
econòmiques,  socials, o minusvàlua.  
 
 Article 3r.- Quantia. 
 1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, 
serà la fixada en la tarifa continguda a l’annex. 
 
 Article 4t.- Obligacions de pagament. 
 1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix en el moment de la sol·licitud del servei. 
 
 2.- El pagament de l’esmentada taxa s’efectuarà al personal 
del Servei municipal d’Esports, com a pas previ a la tramitació 
de la documentació administrativa. 
 
Els pagaments es fan mitjançant ingrés bancari 
 
 Disposició final. 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 

publicació en el BOCAIB, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 2009, quedant en vigor fins la seva modificació 
o derogació expressa. 

S’adjunten preus públics de IMES 
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ESCOLA MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

ACTIVITATS 
SECCIÓ EDATS HORARI LLOC ANUALITAT* 

ATLETISME 5 – 9 anys Dimars i Dijous 

17.30-18.30h 

INFANTE LOIS / 

SANT VICENÇ DE 

PAÜL 

100€ 

 10 – 13 anys Dimarts i Dijous 

18.30-19.30h 

INFANTE LOIS / 

SANT VICENÇ DE 

PAÜL 

100€ 

 14 - 16 anys Dimarts i Dijous 

19.30-20.30h 

INFANTE LOIS / 

SANT VICENÇ DE 

PAÜL 

100€ 

BÁSQUET 4 - 10 anys Dimarts i Dijous 

17.30-18.30h 

PAVELLÓ ES PUIG 100€ 

ESCACS 6 – 18 anys 

 

Divendres 

17.15-18.15h 

(INICIACIÓ) 

CIRCULO 

(sala escacs) 

100€ 

 6 – 18 anys 

 

Divendres 

18.15-19.15h 

(PERFECCIONAMENT) 

CIRCULO 

(sala escacs) 

100€ 

GIMNÁSTICA 

RÍTMICA 

5 – 16 anys Divendres 

17.30-20.30h 

SAGRATS  

CORS 

180€ 

KARATE  KARATE I 

4-6 anys 

Dimarts i Dijous 

17.30-18.15h 

KARATE SÓLLER 220€ 

 KARATE II 

6-8 anys 

Dilluns i Dimecres 

17.30-18.30h 

KARATE SÓLLER 220€ 

 KARATE III 

8-10 anys 

Dimarts i Dijous 

18.15-19.15h 

KARATE SÓLLER 220€ 

TIR AMB ARC** 6 - 12 anys Dimecres i 

Divendres 

18.30h-19.30h 

SANT VICENÇ DE 

PAÜL 

100€ 

 12 – 18 anys Dimecres i 

Divendres 

19.30h-20.30h 

SANT VICENÇ DE 

PAÜL 

100€ 

VOLEI 4 – 10 anys Dilluns i Dimecres 

17.30h-18.30h 

SANT VICENÇ DE 

PAÜL 

100€ 

*TOTES LES ACTIVITATS TENEN DESCOMPTES PELS GERMANS (-20%), FAMÍLIES NOMBROSES 
(-30%) I QUAN ES MATRICULA A MÉS D’UNA ACTIVITAT (-20%) 

**Pendent de confirmació 
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TORNEIG DE FUTBOL 
PREUS PER EQUIP 

 INSCRIPCIÓ FIANÇA* 
ALEVINS 

INFANTILS 
CADETS 
FEMENÍ 

 
90 € 

 
30 € 

JUVENILS 
SENIORS 
VETERANS 

 

 
130 € 

 
30 € 

 
*La fiança es tornarà en acabar el torneig, prèvia sol·licitud, si no hi ha 
desperfectes a les instal·lacions en el transcurs del mateix. 
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29-T 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA I TRASLLATS D´ANIMALS VIUS O MORTS. 
 
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 al que disposen els articles 15 a 19 del RDL 
2/2004 de cinc de març, Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei 
de recollida i trasllats d´animals vius o morts, que es regirà 
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen 
l´esmentat RDL 2/2004 de cinc de març. 
 
ARTICLE 2.- Fet Imposable. 
 

El fet imposable de la taxa és la prestació, pels serveis 
especialitzats de l´Ajuntament, dels serveis regulats en 
aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 3.- Subjecte Passiu. 
 

Son subjectes passius contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, i les entitats a que es refereixen els articles 
35 i següents 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 indirectament. 
 
ARTICLE 4.- Responsables. 
 
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del 

subjecte passiu, les persones físiques o jurídiques a que 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. 

 
ARTICLE 5.- Quota Tributària. 
 

La quota tributària es determinarà per l´aplicació de les 
tarifes contingudes a l´annex d´aquesta Ordenança. 
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ARTICLE 6.- Exempcions i Bonificacions. 
 

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament 
de la taxa, excepte per als usuaris de serveis socials, una 
bonificació del 50% en la quota. 
 
ARTICLE 7.- Meritació. 
 

Conforme l´article 26 del RDL 2/2004 de cinc de març la 
taxa es meritarà simultàniament a la prestació del servei. 
 
ARTICLE 8.- Declaració i ingrés. 
 
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 RDL 2/2004 de cinc 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 el 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. 

 
ARTICLE 9.- Infraccions i Sancions. 
 

Per a tot el que es refereix a la qualificació 
d´infraccions tributàries, així com a les sancions que hi 
conrresponguin en cada cas, hom s´ajustarà al que disposen els 
articles 178 i següents de la Llei General Tributària i la 
resta de disposicions que la desenvolupin i complementin. 
En tot cas s’aplicarà un increment en la quota del 20% per la 
reincidència en el termini d’un any.ANNEX 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA I TRASLLATS D´ANIMALS VIUS O MORTS. 
 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE 1 DE GENER DE 2007. 
 
Recollida i trasllat a Son Reus i a altres dependències 
d´animals vius o morts. 
         Euros   
1.- Cans petits i moixos  
(inclossos els acabats de néixer):    50’00 
 
2.- Cans mitjants  
(tipus cocker):                     50’00 
 
3.- Cans grans 
(tipus pastor alemany):     60’00 
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4.- Aus i altres animals  
 de mida semblant      50’00 
 
5.- Bovins, cabrum, equins, 
 porcins, ovins ,etc     150’00 
 
més 3’00€/ dia de manutenció. 
 
 en cas de renuncia voluntària s’abonaran les següents 
quantitats per manutenció i sacrifici (si es dona el cas): 
 
1.- Cans petits i moixos  
(inclosos els acabats de néixer):    30’00 
 
2.- Cans mitjans  
(tipus cocker):                     30’00 
 
3.- Cans grans, 
bovins, cabrum, equins, 
porcins, ovins ,etc      100’00 
 
 Aquests preus son els prevists per a cobrir les despeses 
del servei. 
La recollida dels animals morts tindrà el mateix import que 
les renúncies voluntàries. 
 

 
 

 Aquests preus son els prevists per a cobrir les despeses 
del servei 

 
Disposició final. 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 

publicació en el BOCAIB, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 2009 quedant en vigor fins la seva modificació 
o derogació expressa. 
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30-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REGULACIÓ 
DEL MUSEU DE LA MAR I UTILITZACIÓ DE L’ORATORI DE SANTA CATERINA 
D’ALEXANDRIA. 
 
 Article 1er.- Fonament i naturalesa. 
 Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i d’acord amb el que preveu l’article 20.4.W del 
RDL 2/2004 de cinc de març, Reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix la taxa per a la visita al Museu de la Mar i 
utilització de l’Oratori de santa Caterina d’Alexandria, que es 
regularà per la present Ordenança, redactada d’acord amb 
l’article 16  del R.D.L. 2/2004 ja esmentada. 
 
 Article 2on.- Obligats al pagament. 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança qui se beneficiï dels serveis o activitats prestats o 
realitzats per aquest Ajuntament, als que fa referència l’article 
anterior. 
 
 Article 3r.- Quantia. 
 1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança 
serà la fixada en la tarifa continguda a l’apartat següent, per a 
la visita al Museu segons trams d’edats: 
 
 de 0 a 8 anys:   gratuït 
 de 8 a 15 anys   2,50 
 a partir de 16 anys  3,70€  
 

2.- Pel lloguer de les Instal·lacions de l’Oratori de Santa 
Caterina d’Alexandria s’estableixen una tarifa de 210’00€/dia. En 
el cas d’exposicions de pintura, escultura i arts gràfiques en 
general es donarà una obra a l’IMCS i la inauguració i custodia 
de l’exposició serà a càrrec del sol·licitant. 
 
 Article 4t.- Obligacions de pagament. 
 1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix en el moment de la sol·licitud del servei. 
 
 Disposició final. 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 

publicació en el BOCAIB, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 2009 quedant en vigor fins la seva modificació 
o derogació expressa. 
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31-T 
 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA. 
 
1er.- Fonament i naturalesa. 
 Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i d’acord amb el que preveu l’article 20.4.v de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix la taxa pel Servei d’Escola de Música, que es regularà 
per la present Ordenança, redactada d’acord amb l’article 16  del 
R.D.L. 2/2004 ja esmentada. 
 
 Article 2on.- Obligats al pagament. 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança qui se beneficiï dels serveis o activitats prestats o 
realitzats per aquest Ajuntament, als que fa referència l’article 
anterior. 
 
 Article 3r.- Quantia. 
 1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, 
serà la fixada en la tarifa continguda a l’apartat següent. 
 
 2.- Activitats educatives de l’Escola Municipal de Música. 
 
a.- Segons projecte presentat a aquest Ajuntament i seguint la 
programació necessària per complir amb al que demana la LOGSE, 
els alumnes hauran d’assistir a: 
  

- Una hora i trenta minuts setmanals de llenguatge musical, 
repartides en dues sessions de quaranta-cinc minuts (45 
min.) cadascuna. 

- Una hora d’instrument (un instrument). 
- Una hora de Conjunt coral. 
- Una hora de Conjunt musical. 
 
Per la qual cosa l’alumne satisfarà la quantitat de 
49’50’euros/mensuals. 

b.- Els alumnes que a més vulguin aprendre un instrument 
suplementari hauran de satisfer un plus de 25’30’-euros/mensuals. 
 
c.- Les quotes mensuals es pagaran senceres independentment de 
l’assistència o no de l’alumne a classe. 
 
d.- Les altes i baixes dels alumnes s’efectuaran en els primers o 
darrers sis dies de cada mes. En el cas de que les baixes 
s’efectuïn després dels sis primers dies del mes s’aplicarà la 
mensualitat sencera del mes corresponent. 
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e.- BAIXES: serà imprescindible sol·licitar i emplenar un full de 
baixa, signat pel sol·licitant i pel director de l’Escola de 
musica o persona delegada, per a què es formalitzi correctament 
aquesta baixa. 
  
 
 Article 4t.- Obligacions de pagament. 
 1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix en el moment de la sol·licitud del servei. 
 
 2.- El pagament de l’esmentada taxa s’efectuarà a la 
recaptació municipal a través de transferencia bancaris, sempre 
segons relació mensual d’alumnes que confeccioni el personal 
directiu de l’Escola Municipal de Musica. 
 
 Article 5e.- Exempcions i bonificacions. 

1.- En cas de necessitat, per raon econòmiques, 
d’integració, etc, es podrà recorrer als Serveis Socials d’aquest 
Ajuntament, que al seu criteri, i amb el Vist i Plau del Regidor 
de Cultura, es podran concedir les bonificacions oportunes. Cada 
any s’haurà de sol.licitar o revisar aquesta bonificació. 

 
2.- Bonificació a familiies nombroses quan tres o més dels 

seus memebres, fills/filles menors de 18 anys, aissisteixin a 
classe de l’Escola municipal de Música: Deixaran de pagar una de 
les mensualitats base. 

 
3.- Bonificació dels alumnes que formin part de la Banda 

Municipal de Música pagaran 38,50 € com a mensualitat base, 
segons llista tancada que es passarà des de la direcció de l’EMMS 
i amb el compromís tacit de complir amb les actuacions 
estipulades per a la Banda de Música. Si a part, aquests alumnes 
fan classe d’instruments complementaris aquestes no es 
bonificaran, el seu preu serà l’estipulat l’any en curs.  
 

 
Disposició final. 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 

publicació en el BOCAIB, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 2009 quedant en vigor fins la seva modificació 
o derogació expressa. 
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32-T 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REGULACIÓ 
DE LA UTILITZACIÓ DE L’ORATORI DE SAN RAMON DE PENYAFORT 
 
 Article 1er.- Fonament i naturalesa. 
 Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i d’acord amb el que preveu els articles 15- 19 del RDL 
2/2004 de cinc de març, estableix la taxa per a la  utilització 
de l’Oratori de San Ramon de Penyafort, que es regularà per la 
present Ordenança, redactada d’acord amb l’article 16  del R.D.L. 
2/2004 ja esmentada. 
 
 Article 2on.- Obligats al pagament. 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança qui se beneficiï dels serveis o activitats prestats o 
realitzats per aquest Ajuntament, als que fa referència l’article 
anterior. 
 
 Article 3r.- Quantia. 
 

1.- Pel lloguer de les Instal·lacions de l’oratori de San 
Ramon de Penyafort se estableixen una tarifa de 165’00 s/dia. En 
el cas d’exposicions de pintura, escultura i arts gràfiques en 
general  es donarà una obra a l’IMCS i la inauguració i custodia 
de l’exposició serà a càrrec del sol·licitant. 
 
 Article 4t.- Obligacions de pagament. 
 1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
Ordenança neix en el moment de la sol·licitud del servei. 
 
 Disposició final. 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva 

publicació en el BOCAIB, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 2008 quedant en vigor fins la seva modificació 
o derogació expressa. 
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33-T 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’APARCAMENT AL PARKING DE LEPANTO 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 

1.- Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l’article 
106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i d’acord amb el que preveu l’article 20,3,u)  del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la Taxa per a 
l'autorització administrativa de l'estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en els espais públics d'aquest municipi i amb 
les limitacions que es puguin establir per l'autoritat competent, 
que se regularà per la present Ordenança, redactada conforme a 
l’article 16  del R.D.L. 2/2004 esmentada. 
 
Article 2on. Obligats al pagament. 
 

Estan obligats al pagament de la taxa els que es beneficiïn 
com a subjectes passius de la mateixa, les persones físiques o 
jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 35 
de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 3rt.- Exempcions i bonificacions 
No es concediran cap exempció ni bonificació. 

 
 
Article 4rt. Normes de Gestió. 
 

1. El Servei d’aparcament del Pàrking de Lepanto es prestarà 
en l’aparcament municipal existent al Port de Sóller, mitjançant 
control horari per tiquets rebuts que s’abonaran una vegada 
finalitzada la prestació del servei.  

 
 
Article 5è. Tarifes 
 
0’90€ per hora. 

 
 
Disposició final 

 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 

de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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34-T 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OBLIGACIÓ DE LA COL·LOCACIÓ 
DE CARTELLS, DISPONIBILITAT DE LLICÈNCIA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
D’OBRES MENORS. 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La intervenció de l’Administració Municipal en l’activitat dels 
particulars i altres organismes públics és una actuació de 
policia com a forma d’acció de l’Administració Pública, que té 
com a conseqüència el condicionament de l’exercici vàlid de les 
activitats dels particulars a la prèvia verificació de la seva 
adequació urbanística i normativa sectorial vigent en la matèria 
i la conseqüent concessió de llicència. 
 
Són aquestes mateixes facultats de policia atribuïdes als 
municipis en matèria d’urbanisme, tant per la legislació estatal 
com per a l’autonòmica, les que permeten verificar l’adequació de 
l’exercici de les activitats dels particulars a l’ordenació 
urbanística, no tant sols prèviament al seu inici, sinó també 
durant la seva execució. 
 
En aquest sentit, la present ordenança està destinada a facilitar 
aquest control mitjançant la col·locació de cartells a peu d’obra 
i l’obligació de tenir la llicència disponible per a la seva 
exhibició durant l’execució de les obres menors. 
 
Article 1er. Objecte  
 
És objecte de la present ordenança la regulació de l’obligació 
d’exhibir cartell a peu d’obra durant l’execució d’una obra 
menor, exhibir la corresponent llicència a petició de les 
autoritats municipals competents i regular el termini d’execució 
d’acord amb el disposat en la legislació urbanística de caràcter 
estatal i autonòmica i el planejament urbanístic del municipi de 
Sóller. 
 
Article 2on. Àmbit material 
 
L’àmbit material d’aquesta ordenança abastarà les obres menors 
que son aquelles d’escassa entitat constructiva, senzillesa 
tècnica, amb pressupost d’execució reduït i que, en cap cas, 
afectin a elements estructurals o suposin augment de volum en 
concordància amb l’article 7.2 de la Llei 10/1990, de 23 
d’octubre de disciplina urbanística. 
 
Article 3er. Obligació d’exhibició de cartell 
 

1. Serà obligatòria durant l’execució de les obres menors 
l’exhibició de cartell de color groc reflectant, situat en 
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lloc visible, de les dimensions d’A4. 
 
2. En el moment de la sol·licitud de llicència s’efectuarà el 

pagament de 10€ en concepte de lloguer. El cartell, 
degudament numerat, serà facilitat pel propi Ajuntament als 
particulars juntament amb la llicència (que indicarà el 
número de placa).  

 
Article 4art. Inici i termini de finalització de les obres menors 
 
Les obres s’iniciaran dins el termini de tres mesos des de la 
notificació de la concessió de la llicència i hauran de 
finalitzar una vegada transcorreguts sis mesos més. Aquest 
termini serà prorrogable únicament conforme al disposat  per 
l’Ordenança per a la correcció de la contaminació acústica en 
l’activitat de la construcció del terme municipal de Sóller, de 8 
de novembre de 2004, Butlletí Oficial de les Illes Balears 164, 
de 20 de novembre de 2004. 
 
Article 5è. Inspecció 
 
Una vegada finalitzades les obres, es comunicarà dita 
circumstància a l’Ajuntament a efectes de que el servei municipal 
d’Inspecció comprovi la coincidència de les obres efectivament 
executades amb les autoritzades en la llicència, procedeixi a la 
retirada del cartell numerat i, en cas de discordança, pugui 
procedir-se a la liquidació definitiva de les mateixes, si fos 
adient. 
 
Article 6è.Infraccions i sancions 
 

1. Constitueixen infracció administrativa les accions u 
omissions que contradiguin les normes contingudes en 
aquesta ordenança, inclosa la falta de restitució del 
cartell transcorregut el termini d’execució de les mateixes 
a que es refereix l’article 4art, les quals es podran 
sancionar, llevat previsió legal distinta en quant a la 
seva quantia, amb multa de 60€. 

 
2. El procediment per la imposició de multes serà el regulat 

per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
reglament del procediment a seguir en l’exercici de la 
potestat sancionadora i, supletòriament, pel Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost pel qual s’aprova el reglament del 
procediment per l’exercici de la potestat sancionadora.  

 
Article 7è. Disponibilitat de la llicència d’obra menor. 
 
Durant l’execució de l’obra menor es tindrà disponible la 
llicència a efectes d’inspecció per l’autoritat municipal 
competent, atorgant-se a l’interessat, en cas contrari, un 
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termini de cinc dies per a la seva presentació a l’Ajuntament. 
Transcorregut l’esmentat termini, podrà iniciar-se l’expedient 
d’infracció urbanística, d’acord amb l’establert a la Llei 
10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística. La falta de 
llicència a peu d’obra constituirà infracció, sancionable amb 
multa de 60€. 
 
Disposició addicional 
 
En tot allò no previst a la present ordenança, així com en la 
seva interpretació, s’estirà al previst a la Llei 10/1990, de 23 
d’octubre, de Disciplina Urbanística i a la demés normativa que 
resulti d’aplicació. 
 
Disposició transitòria 
 
L’obligació de exhibició de cartells durant l’execució de les 
obres menors, regulada per la present ordenança, no serà 
d’aplicació a les llicències atorgades amb anterioritat a la data 
de la seva entrada en vigor. 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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III. IMPOSTS 
 
 

1-I 
 

ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 

Article 1er.- 
 

De conformitat amb el previst a l'article 72 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns 
Immobles aplicable en aquest Municipi, queda fixat en els termes 
que s'estableixen a l'article següent. 
 

Article 2on.-Tipus de gravamen 
 

1. El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles 
aplicable als béns de naturalesa urbana queda fixat en el 0,95%. 
 

2. El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles 
aplicable als béns de naturalesa rústica queda fixat en el 0,75%. 
 

3. El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles 
aplicable als béns de característiques especials queda fixat en 
el 0,95%. 
 
 
 Article 3er.- Bonificacions 
 Podran gaudir d’una bonificació del 50%, de la quota 
resultant, els subjectes passius que ostentin la condició de 
titulars de famílies nombroses, i sempre que el valor cadastral 
de l’habitatge no superi els 60.000’-€ i sigui el domicili 
habitual de la família nombrosa. Aquesta bonificació es concedirà 
a sol·licitud de l’interessat, que es tindrà que efectuar abans 
del 31 de març de l’any per el qual es sol·licita la bonificació, 
acreditant el compliment de les condicions per a gaudir-la. A la 
sol·licitud de bonificació s’haurà d’acreditar: 

- La titularitat de l’immoble. 
- Certificació d’empadronament de tots els membres de la 

unitat familiar. 
- Fotocopia del Títol de família nombrosa, expedit pel 

Consell Insular de Mallorca. 
- Darrer rebut de l’Impost de Bens Immobles de l’habitatge 

objecte de bonificació. 
  

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
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de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
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2-I 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA  
 

FONAMENT LEGAL I FET IMPOSABLE 
 

Art. 1er.- 1. De conformitat amb el disposat als articles 92 
i següents del RDL 2/2004 de cinc de març, que aprova el Text 
Refós de les Hisendes Locals, s'estableix l'IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA, que gravarà els vehicles d'aquesta 
naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, 
qualsevol que sigui la seva classe i categoria. 
 

2. Se considera vehicle apte per a la circulació el que 
hagués estat matriculat als registres públics corresponents i 
mentre no hagi causat baixa en els mateixos. Als efectes d'aquest 
impost també es consideraran aptes els vehicles provists de 
permisos temporals i matrícula turística. 
 

3. No estan subjectes a aquest impost els vehicles que 
havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del 
seu model, poden estar autoritzats per circular excepcionalment 
amb ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als 
d'aquesta naturalesa.   
 

SUBJECTE PASSIU 
 

Art. 2on.- Són subjectes passius d'aquest impost les 
persones físiques o jurídiques i les Entitats a què es refereix  
l'article 33 de la Llei General Tributària, al nom de la qual 
consti el vehicle en el permís de circulació. 
 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 

Art. 3er.- 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 respectius països, 
externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva 
extensió i grau. 
 

Així mateix, estaran exempts de l'impost els vehicles dels 
Organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 
 

c) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a 
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l'assistència sanitària, que pertanyin a la Creu Roja Espanyola. 
 

d) Els cotxes d'invàlids o els adaptats per a la seva 
conducció per disminuïts físics, sempre que no superin els 12 
cavalls fiscals i pertanyin a persones invàlides o disminuïdes 
físicament. 
 

e) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport 
públic en règim de concessió administrativa atorgada pel municipi 
de la imposició. 
 

f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provists 
de la Targeta d'Inspecció Agrícola. 
2.- Per poder gaudir de les exempcions a què se refereixen les 
lletres d) i f) de l'apartat 1 del present article els 
interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les 
característiques del vehicle, la seva matrícula i causa del 
benefici. Declarada aquesta per l'Administració municipal 
s'expedirà un document que acrediti la seva concessió. 
 

3.- Tindran una bonificació del 100 per 100 de la tarifa 
d’aquest impost tots aquells vehicles històrics, o aquells que 
tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a 
partir de la data de la seva fabricació. Si aquesta no es 
conegués es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació, 
en el seu defecte, la data en que el corresponent tipus o variant 
es va deixar de fabricar. 

El procediment de tramitació d’aquestes sol·licituds serà a 
instància de part, amb la presentació documental necessària per  
acreditar l’anterior supòsit; una vegada acreditada l’antiguitat 
del vehicle, mitjançant decret de batlia es concedirà la 
bonificació. 
 

BASES I QUOTA TRIBUTÀRIA 
 

Article 4rt.- Pel càlcul de l'import s'aplicarà el 
coeficient 1'72 al quadre de tarifes vigent, resultant, en 
conseqüència les següents quotes: 
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Coeficient d'increment 1,72

Potència i classe de vehicle Quota euros

Q basica Quota 2008

A)  TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 21,70
De 8 fins a 11'99 cavalls fiscals 34,08 58,60
De 12 fins a 15'99 cavalls fiscals 71,94 123,70
De16 fins a 19.99 cavalls fiscals 89,61 154,10
De més de 20 cavalls fiscals 112,00 192,60
B)  AUTOBUSOS
De menys de 21 places 83,30 143,30
De 21 a 50 places 118,64 204,10
De més de 50 places 148,30 255,10
C)  CAMIONS
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 42,28 72,70
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 83,30 143,30
De 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 118,64 204,10
De més de 9.999 kg. de càrrega útil 148,30 255,10
D) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 30,40
De 16 a 25 cavalls fiscals 27,77 47,80
De més de 25 cavalls fiscals 83,30 143,30
E) REMOLCS I SEMIRREMOLCS ROSSEGATS PER 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 17,67 30,40
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 27,77 47,80
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 83,30 143,30
F) ALTRES VEHÍCLES
Ciclomotors 4,42 7,60
Motocicletes fins a 125 c.c. 4,42 7,60
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. 7,57 13,00
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c. 15,15 26,10
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. 30,29 52,10
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 60,58 104,20

 
 
 

PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ 
 

Art. 5è.- 1. El període impositiu coincideix amb l'any 
natural, llevat del cas de primera adquisició dels vehicles. En 
aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es 
produeixi dita adquisició. 
 

2. L'Impost se merita el primer dia del període impositiu. 
 

3. L'Import de la quota de l'impost se prorratejarà per 
trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa 
del vehicle. 
 

RÈGIMS DE DECLARACIÓ I D'INGRÉS 
 

Art. 6è.- La gestió, liquidació, inspecció i recaptació així 
com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària 
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correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle. 

 
Art. 7è.- 1. Qui sol·liciti davant la Prefectura Provincial 

de Trànsit la matriculació, la certificació d'aptitud per 
circular o la baixa definitiva d'un vehicle, haurà d'acreditar, 
prèviament, el pagament de l'impost. 

 
2. A la mateixa obligació estaran subjectes els titulars 

dels vehicles quan comuniquin a la Prefectura Provincial de 
Trànsit la reforma dels mateixos, sempre que alterin la seva 
classificació a efectes d'aquest impost, així com també en els 
casos de transferència i de canvi de domicili que consti en el 
permís de circulació del vehicle. 
 

3. Les Prefectures Provincials de Trànsit no tramitaran els 
expedients de baixa o transferència de vehicles si no s'acredita 
prèviament el pagament de l'impost. 
 

Art. 8è.- El pagament de l'impost s'haurà de realitzar dins 
del primer trimestre de cada exercici per als vehicles que ja 
estiguessin matriculats o declarats aptes per a la circulació. En 
cas de nova matriculació o de modificació en el vehicle que 
alteri la seva classificació a efectes tributaris, el termini del 
pagament de l'impost o de la liquidació complementària serà de 
trenta dies a partir del següent al de la matriculació o 
rectificació. 
 

Art. 9è.- 1. Anualment se formarà un Padró en el que 
figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives que 
se liquidin per aplicació de la present Ordenança, el qual serà 
exposat al públic durant quinze dies, a efectes de reclamacions, 
previ anunci en el B.O.C.A.I.B. i edictes en la forma acostumada 
a la localitat. 
 

2. Transcorregut el termini d'exposició al públic, 
l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades i 
aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per als 
documents cobratoris corresponents. 
 

Art. 10è.- Les quotes liquidades i no satisfetes en el 
període voluntari, se faran efectives per la via de 
constrenyiment, d'acord amb les normes del Reglament General de 
Recaptació. 
 

FALLITS 
 

Art. 11è.- Es consideraran fallits o crèdits incobrables 
aquelles quotes que no s'hagin pogut satisfer pel procediment de 
constrenyiment, per a la declaració de les quals se formalitzarà 
l'oportú expedient, d'acord amb el previngut al Reglament General 
de Recaptació. 
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INFRACCIONS I SANCIONS 
 

Art. 12è.-Pel que fa a la qualificació d'infraccions 
tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat als articles 178 
i següents de la Llei General Tributària, conforme s'ordena a 
l'article 12 del TRLRHL. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009 romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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3-I 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 

Article 1er.- Fet imposable 
 

1. Constitueix el fet imposable de l'impost, la realització, 
dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació 
o obra per a la qual s'exigeixi la corresponent llicència d'obra 
urbanística, s'hagi obtingut o no dita llicència, sempre que la 
seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 

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 
nova planta de qualsevol tipus. 

B) Obres d'enderrocament. 
C) Obres en edificis, tant aquelles que en modifiquin la 

disposició interior com l'aspecte exterior. 
D) Altres actuacions urbanístiques. 
E) Alineacions i rasants. 
F) Obres de llauneria i clavegueram. 
G) Obres a cementiris. 

 
Article 2on.- Subjectes passius 

 
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de 

contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats 
propietàries dels immobles sobre els quals es realitzin les 
construccions, instal·lacions o obres, sempre que siguin els 
propietaris de les obres, en els altres casos es considerarà 
contribuent qui ostenti la condició de propietari de l'obra. 
 

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del 
contribuent aquells que sol·licitin les corresponents llicències 
o realitzin les construccions, instal·lacions o obres si no 
fossin els propis contribuents. 
 

Article 3r.- Base imposable, quota i meritació 
 

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel 
cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. 
 

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base 
imposable el tipus de gravamen. 
 

3. El tipus de gravamen serà el 2,75 per cent. 
 

4. L'Impost merita en el moment d'iniciar la construcció, 
instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la 
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corresponent llicència. 
 

Article 4rt.- Gestió 
 

1. En el moment en què se sol·liciti la llicència, el 
sol·licitant farà efectiva l'autoliquidació de l'impost, prenent 
com a base el pressupost presentat. 
 

2. Quan es concedeixi la llicència, es practicarà una 
liquidació provisional, determinant la base imposable en funció 
del pressupost presentat per l'interessat, aplicant-li la 
quantitat lliurada a l'autoliquidació. 
 

3. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres 
efectivament realitzades i el cost real efectiu d'aquelles, 
l'Ajuntament, mitjançant l'oportuna comprovació administrativa, 
podrà modificar, si procedeix, la base imposable a què es 
refereix l'apartat anterior, practicant la corresponent 
liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o retornant-
li, en el seu cas, la quantitat que correspongui. 
 

Article 5è.- Inspecció i recaptació 
 

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzarà d'acord 
amb allò que es preveu a la Llei General Tributària i a les 
altres Lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com a les 
disposicions dictades per desenvolupar-les. 
 

Article 6è.- Infraccions i sancions 
 

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així 
com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, 
s'estarà al disposat a la Llei General Tributària i a les 
disposicions que la complementin i desenvolupin. 
 
 

Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2009,romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
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4-I 
 

ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
 

CAPÍTOL I 
FET IMPOSABLE 

 
 
Article 1è.- 
 

1. Constitueix el fet imposable de l'impost 
l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa 
urbana i que se posa de manifest a conseqüència de la transmissió 
de la seva propietat per qualsevol dret real de gaudiment, 
limitatiu del domini, sobre els referits béns. 
 

2. El títol a que se refereix l'apartat anterior 
podrà consistir en: 
 

a) Negoci jurídic "mortis causa". 
 

b) Declaració formal d'hereus "ab intestato". 
 

c) Negoci jurídic "inter vivos", sigui de caràcter 
onerós o gratuït. 
 

d) Alineació en subhasta pública. 
 

e) Expropiació forçosa. 
 
Article 2on. 
 

   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 en que s'aprovi un Programa d'Actuació Urbanística, els 
terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat d'aceres i 
conten a més amb clavegueram, subministrament d'aigua, 
subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, i els 
ocupats per construccions de naturalesa urbana. 
 
Article 3er. 
 

  No està subjecte a aquest impost l'increment de 
valor que experimenten els terrenys que tenguin la consideració 
de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
 

CAPÍTOL II 
Exempcions 
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Article 4t. 
 

   Estan exempts d'aquest impost els increments de 
valor que se manifesten com a conseqüència de: 
 

   a) Les aportacions de béns i drets realitzats 
pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que al 
seu favor i en pagament d'elles se verifiquen i les transmissions 
que se fassin als cònjuges en pagament de les seves pertinences 
comuns. 
 

   b) La constitució i transmissió de qualsevol dret 
de servei. 
 
Article 5è. 
 

   Estan exempts d'aquest impost, així mateix, els 
increments de valor corresponent quan la condició de subjecte 
passiu recaigui sobre les següents persones o Entitats: 
 

a) L'Estat i els seus Organismes Autònoms de 
caràcter administratiu. 
 

b) La Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, la Província de Balears i les Entitats Locals en que se 
troba integrat aquest Municipi, així com els Organismes Autònoms 
de caràcter administratiu de totes les Entitats expressades. 
 

c) El Municipi de Sóller i les Entitats 
Locals integrades en el mateix o que formen part d'ell, així com 
els seus respectius Organismes Autònoms de caràcter 
administratiu. 

d) Les institucions que tinguin la 
qualificació de benèfiques o benèfic - docents. 
 

e) Les Entitats gestores de la Seguretat 
Social i de Mutualitats i Montepios constituïdes conforme al 
previst en la Llei 333/1984, de 2 d'agost. 
 

f) Les persones o Entitats a favor de les 
quals se troba reconeguda l'exempció en Tractats o Convenis 
internacionals. 
 

g) Els titulars de concessions 
administratives reversibles respecte dels terrenys  afectats a 
les mateixes. 
 

h) La Creu Roja Espanyola. 
CAPÍTOL III 

Subjectes passius 
Article 6.è 
 



 196

 Tindran la condició de subjectes passius d'aquest 
impost: 
 

 a) En les transmissions de terrenys o en la 
constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius 
del domini, a títol lucratiu, l’adquirent del terreny o la 
persona a favor de la qual es constitueix o transmet el dret real 
de que se tracti. 
 

 b) En les transmissions de terrenys o en la 
constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius 
del domini, a títol onerós, el transmissor del terreny o la 
persona que constitueix o transmet  el dret real de que se 
tracti. 

CAPÍTOL IV 
Base Imposable 

 
Article 7tè.  
 

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 l'acreditament i experimentat 
al llarg d'un període màxim de 20 anys. 

 
2.- Per determinar l'import de l'increment real a que es 

refereix l'apartat anterior s'aplicarà sobre el valor del terreny 
en el moment de l'acreditament el percentatge que correspongui en 
funció del número d'anys durant el quals s’hagués generat 
l'esmentat increment. 
 

3.- El percentatge anteriorment esmentat serà el que resulti 
de multiplicar el número d'anys expressat en l'apartat 2 del 
present article pel corresponent percentatge anual, que serà: 
 

a) Pels increments de valor generats en un període de temps 
comprès entre un i cinc anys, 3,1 %. 

b) Pels increments de valor generats en un període de temps 
 fins a deu anys: 2,8%. 

c) Pels increments de valor generats en un període de temps 
 fins a quinze anys: 2,7%. 

d) Pels increments de valor generats en un període de temps 
fins a vint anys: 2,7%.  
Article 8è 
 

  Als efectes de determinar el període de temps en 
que se genera l'increment de valor, se prendran tan sols els anys 
complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició 
del terreny de que se tracta o de la constitució o transmissió 
d'un dret real de gaudiment limitatiu del domini sobre el mateix 
i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense que se 
tinguin en consideració les fraccions d'any. 
 

  En cap cas el període de generació podrà ser 
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inferior a un any. 
 
Article 9è 
 

  En les transmissions de terrenys de naturalesa 
urbana se considerarà com valor dels mateixos del guany d'aquest 
impost el que tenen fixats en dit moment als efectes de l'impost 
sobre Béns Immobles. 
 
Article 10è 
 

  En la constitució i transmissió de drets reals de 
gaudiment, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa 
urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del 
valor definit en l'article anterior que representa, respecte del 
mateix, el valor dels referits drets calculat segons les següents 
regles: 
 

   A) En el cas de constituir-se un dret 
d'usufructuari temporal el seu valor equivaldrà a un 2% del valor 
cadastral del terreny per cada any de duració del mateix, sense 
que pugui excedir del 70% de dit valor cadastral. 

   B) Si l'usufructuari fos vitalici el seu valor, 
en el cas de que l'usufructuari tingués menys de 20 anys, serà 
equivalent al 70% del valor cadastral del terreny, minorant-se 
aquesta quantitat en un 1% per cada any que excedeix de dita 
edat, fins el límit mínim del 10% de l’expressat valor cadastral. 
 

  C) Si l'usufructuari s'estableix a favor d'una 
persona jurídica per un termini indefinit o superior a 30 anys se 
considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny 
subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 
100% del valor cadastral del terreny usufructuat. 
 
             D) Quan se transmeti un dret d'usufructe ja 
existent, els percentatges expressats en les lletres A), B) i C) 
anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al 
temps de dita transmissió. 
 

    E) Quan se transmeti el dret de nua propietat el 
seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del 
terreny i el valor de l’usufructua, calculat aquest darrer segons 
les regles anteriors. 
 

F) El valor dels drets d'ús i habitació serà 
el que resulta d'aplicar al 75% del valor cadastral dels terrenys 
sobre els que se constitueixen tals drets les regles 
corresponents a la valoració dels usufructues temporals o 
vitalicis segons els casos. 
 

     G) En la constitució o transmissió de 
qualssevol altres drets reals de gaudiment limitatius del domini 
distints dels enumerats en les lletres A), B), C), D) i F) 
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d'aquest article i en el següent se considerarà com valor dels 
mateixos, als efectes d'aquest impost: 
 

a) El capital, preu o valor pactat al 
constituir-los si fossin igual o major que el resultat de la 
capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva 
renta o pensió anual. 
 

b) Aquest darrer si aquell fos menor. 
 
Article 11è 
 

En la constitució o transmissió del dret a 
elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a 
realitzar la construcció baix sòl sense implicar l'existència 
d'un dret real de superfície, el percentatge corresponent 
s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representa, 
respecte del mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en 
l'escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que resulta 
d'establir la proporció entre la superfície o volum de les 
plantes a constituir en vol o en subsòl i la total superfície o 
volum edificats una vegada construïdes aquelles. 
 
Article 12è  
 

En els supòsits d'expropiació forçosa el 
percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del justipreu 
que correspongui al valor del terreny. 
 
 

CAPÍTOL V 
Deute Tributari 

 
SECCIÓ PRIMERA 

Quota Tributària 
 
Article 13è 
 

La quota d'aquest impost serà la resultant 
d'aplicar a la base imposable el tipus del 17%. 
 
 
 
4.- En els expedients de liquidació o autoliquidació de Plus-
Vàlues s’els cobrarà un mínim de 45,40
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SECCIÓ SEGONA 
Bonificacions en la quota 

 
Article 14è 
 

Gaudiran d'una bonificació de fins el 99 per 
cent les quotes que se guanyen en les transmissions que se 
realitzen amb ocasió de les operacions de fusió o escissió 
d'Empreses a que se refereix la Llei 76/1980, de 26 de desembre, 
sempre que així s'acordi per l'Ajuntament. 
 

Si els béns, la transmissió dels quals va 
donar lloc a la referida bonificació, fossin alineats dins dels 
cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, l'import de 
dita bonificació haurà de ser satisfeta a l'Ajuntament respectiu, 
 sense perjudici del pagament de l'impost que correspongui per la 
citada alineació. 
 

Tal obligació recaurà sobre les persones o 
Entitats que van adquirir els béns o conseqüència de l'operació 
de fusió o escissió. 
 

CAPÍTOL VI 
El Guany 

 
 
Article 15è 

 
1. L'impost se guanya: 

 
a) Quan se transmeti la propietat del 

terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per 
causa de mort, en la data de la transmissió. 
 

b) Quan se constitueix o transmiteixi 
qualsevol dret real de gaudiment limitatiu del domini, en la data 
en que tengui lloc la constitució o transmissió. 
 

2. Als efectes del dispost en l'apartat 
anterior se considerarà com a data de la transmissió: 
 

a) En el actes o contractes entre vius la de 
l’atorgament del documents privats, la de la seva incorporació o 
inscripció en un Registre o Públic o la de la seva entrega a un 
funcionari públic per raó del seu ofici. 
 

b) En les transmissions per causa de mort, la 
de la mort del causant. 
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Article 16è 
 

1. Quan se declara o reconeix judicial o 
administrativament per resolució ferma haver 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 gaudiment sobre el mateix, el 
subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet, 
sempre que dit acte o contracte no l'hagués produït efectes 
lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys 
des  que la resolució quedà ferma, entenent-se que existeix 
efecte lucratiu quan no se justifica que els interessats hauran 
d'efectuar les recíproques devolucions a que se refereix 
l'article 1295 del Codi Civil. Encara que l'acte o contracte no 
hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució se 
declares per incompliment de les obligacions del subjecte passiu 
de l'Impost, no hi haurà lloc a devolució alguna. 
 

2. Si el  contracte queda sense efecte per 
mutu  acord de les parts contractants no procedirà la devolució 
de l'impost satisfet i se considerarà com un acte nou subjecte a 
tributació. Amb tal mutu acord s'estimarà l’avinenci en acte de 
conciliació i el simple avenir-se a la demanda. 
 

3. En els actes o contractes se farà d'acord 
a les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos 
suspensiva no se liquidarà l'impost fins que aquesta se 
compleixi. Si la condició fos resolutòria s'exigirà l'impost, a 
reserva. Quan la condició segons la regla de l'apartat anterior. 
 
 
 

CAPÍTOL VII 
Gestió de l'impost 

 
SECCIÓ PRIMERA 

Obligacions materials i formals 
 
Article 17é.              
               

1.- Els subjectes passius vendran obligats a presentar 
davant d'aquest Ajuntament declaració, segons el model determinat 
pel mateix, que contingui els elements de la relació tributària 
imprescindibles per practicar la liquidació procedent. 
 

2.- Aquesta declaració haurà de ser presentada en els 
següents terminis, a comptar des de la data en que es produeixi 
la meritació de l'impost: 
 

a) Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini serà de 
trenta dies hàbils. 
 

b) Quan es tracti d'actes per causa  de mort, el termini 
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serà de sis mesos prorrogables fins un  any a sol·licitud del 
subjecte passiu. 
 

3.- A la declaració s'acompanyarà el document en el que 
constin els actes o contractes que originen la imposició. 
 

4.- Amb caràcter voluntari, els subjectes passius de 
l'impost podran acollir-se al sistema d'autoliquidació, el qual 
durà l'ingrés de la quota resultant de la mateixa dins dels 
terminis prevists a l'apartat 2 d'aquest article. 

Respecte d'aquestes autoliquidacions, l'Ajuntament sols 
podrà comprovar que s'han efectuat mitjançant l'aplicació 
correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que es 
puguin atribuir valors, bases o quotes deferents de les 
resultants d'aquestes normes. 
 
 
Article 18è 
 

Les liquidacions de l'impost se notificaran 
íntegrament als subjectes passius amb indicació del termini d' 
ingrés i expressió dels recursos procedents. 
 
Article 19è 
 

Amb independència del que disposa l'apartat 
primer de l'article 17 estan igualment obligats a comunicar a 
l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos 
terminis que els subjectes passius: 
 

a) En els supòsits contemplats en la lletra 
a) de l'article 6 de la present Ordenança, sempre que s'hagin 
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que 
constitueix o transmeti el dret real de que se tracta. 

B) En els supòsits contemplats en la lletra 
b) de dit article, l'adquirent o la persona a favor de la qual se 
constitueix o transmeti el dret real de que se tracta. 
 
Article 20è 
 

Així mateix, els Notaris estaran obligats a 
remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada 
trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per 
ells autoritzats en el trimestre anterior, en els que se 
continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest 
la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció 
dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, 
dins del mateix termini, 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 previngut en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure 
general de col·laboració establert en la Llei General Tributària. 
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SECCIÓ SEGONA 

Inspecció i recaptació 
 
Article 21è 
 

La inspecció i recaptació de l'impost se 
realitzarà d'acord  amb el previst en la Llei General Tributària 
i en les demés lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així 
com en les disposicions dictades pel seu desenvolupament. 
 

SECCIÓ TERCERA 
Infraccions i sancions 

 
pel que fa a la qualificació de les 

infraccions tributàries  així com  a la determinació de les 
sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, 
s'aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en 
les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor 
el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i començarà a aplicar-se 
a partir del dia 1 de gener de 2009 quedant en vigor fins a la 
seva modificació o derogació expresses. 
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5-I 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
Article 1.- De conformitat amb allò previst als articles 78 i 
següents del RDL 2/2004, de cinc de març, que aprova el Text 
Refós de les Hisendes Locals. 
, el coeficient i l’escala d’índexs de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques aplicables en aquest Municipi queden fixades en els 
termes que s'estableixen en els següents articles. 
Article 2.- Per a totes les activitats exercides en aquest terme 
municipal les quotes mínimes de les Tarifes de l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques seran incrementades mitjançant l'aplicació 
sobre aquestes del coeficient únic 1’5. 
Article 3.- Sobre les quotes municipals i atesos a la categoria 
fiscal de la via pública on radiqui l’activitat econòmica, 
s'estableixen els següents índex de situació, en funció de les 
categoria de carrers aprovades: 
 

categoria 
carrer   coeficient 

 
ESPECIAL    1’5 
PRIMERA    1’4 
SEGONA    1’3 
TERCERA    1 

 
Disposició final 

 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia 

de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 
1 de gener de 2007, romanent en vigor fins a la seva modificació 
o derogació expresses. 
 

Sóller, 10 de desembre de 2008 
 

L’INTERVENTOR.,   LA SECRETARIA  
 
 
 
 
Sgt: Sebastià Vicens           Sgt: Catalina Mª Enseñat 
 

EL BATLE, 
 
 
 

  Sgt: Guillem Bernat i Ferrer 
 


