
2.- Publicar el present acord al BOIB, als efectes pertinents.’

El que es publica en compliment del disposat a la normativa vigent.

Santa Margalida, 18 de gener de 2006
El batle, Antoni del Olmo Dalmau

— o —

Ajuntament de Son Servera
Num. 975

En virtut del Decret d’aquesta Batlia de 2 de juliol de 2005, s’ha tramitat
l’expedient administratiu per cedir gratuïtament a l’Empresa municipal Son
Servera Segle XXI el terreny de propietat municipal situat al carrer Llorer núm.
3, qualificat com a bé patrimonial. Prèviament a l’aprovació de la corporació
municipal, se sotmet a informació pública per un termini de 15 dies comptats a
partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, perquè les persones que es considerin afectades puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que creguin convenients.

Per això, aquest expedient estarà a disposició de qui el vulgui consultar a
la secretaria de l’Ajuntament.

Son Servera, 18 de gener de 2005 
El batle,
Sgt. Sr. Damián Ripoll Gálvez

— o —

Ajuntament de Valldemossa
Num. 1008

Transcorregut el plaç d’exposició pública sense que s’hagin interposat
reclamacions contra els acords provisionals de data 9 de novembre de 2005 d’a-
provació de les modificacions de Ordenances que a continuació es transcriuran
i d’acord amb el disposat a l’article 17.3 i .4 del Reial decret  de 5 de març del
Text Refós de la Llei, reguladora de les Hisendes Locals, s’entenen elevats de
forma automàtica a definitius els esmentats acords publicant-se els text íntegre
dels mateixos.

Contra els mateixos els interessats podran interposar recurs contencios-
administratiu a partir de la publicació d’aquest edicte al  B.O.I.B.

Valldemossa a 27 de desembre de 2005.
EL BATLE
Fdo. Juan Muntaner Marroig.

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 pre-
veu l’article 20,4,r) del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text
Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , estableix la Taxa pel ser-
vei de clavegueram, que se regularà per la present Ordenança, redactada con-
forme a l’article 15 a 19 de la Llei  esmentada.

Article 2n.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es

donen les condicions necessàries per autoritzar l’escomesa a la xarxa de clave-
gueram 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 ruïno-
ses 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 33 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 ser-
veis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o
llogaters, fins i tot en precari.

2. En tot cas, tendrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocu-
pant 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
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 38.1
i 39 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 40 de la Llei
General Tributària.

Article 5è.- Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la Llicència o auto-

rització de presa a la xarxa de clavegueram s’exigirà per una sola vegada i con-
sistirà en les següents tarifes:

DRET DE PRESA
Casc urba 90,00euros altres nuclis 110euros
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:
0’15euros per m3 consumit
Cuota manteniment 3,00euros trimestre

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’abo-
nar pels m3 d’aigua evacuats a la xarxa de clavegueram. L’expedient de bonifi-
cació, vendrà informat per la Treballadora Social.

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

tat 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’es-

comesa, 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 inde-
pendència 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 auto-
rització.

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 declara-

cions 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 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’opor-
tuna sol·licitud i els serveis tributaris d’aquest Ajuntament, una vegada conce-
dida aquesta, practicaran la liquidació procedent, que serà notificada per l’ingrés
directe en la forma i termini que senyala el Reglament General de Recaptació.

Disposició final
Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de

la VqV ; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

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 pre-
veu l’article 20,4,h) del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text
Refos 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 de la Llei
esmentada.

Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i
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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 les Normes Susidiaries  d’aquest
Municipi.

2. No estaran subjectes a aquesta Taxa les obres de simple ornament i con-
servació 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 33 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 rea-
litzar 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 38.1
i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les 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 40 de la Llei General
Tributària.

Article 5è. Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la Taxa la naturaleza dels expedients

a tramitar i dels documents a expedir

Article 6è.- Quota tributària
1.- La quota tributària, es determinara per aplicacio de las següents tarifes

a) Obres majors 110’00euros
b) Obres menors 75’00euros
c).Prorrogues 110’00euros
d).Tramitació projectes urbanització 1.200’00euros
e)Tramitació projectes reparcelació,compensació 1.000’00euros
f)Parcelacions, segregacions sól  rústic 36’00euros Hectareas
g)Parcelacions , segregacions sól urba. 0’60 m2

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’activi-

tat municipal que constitueix el fet imponible. A aquests efectes, s’entén inicia-
da 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’oportu-
na 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 indepen-
dència de la iniciació de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per l’au-
torització 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 renún-
cia o desestiment del sol·licitant.

Article 9è. Declaració, liquidacio e ingres
1.-Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presen-

taran, 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 exi-
gible la formulació de projecte subscrit per tècnic competent, la sol·licitud serà
acompanyada d’un pressupost de les obres a realitzar, amb una descripció deta-
llada 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. - 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 10è.- 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 77 i següents de la Llei General Tributària.

Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de
la VqV ; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

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

FONAMENT LEGAL I OBJECTE.

ARTICLE 1.- De conformitat amb l’article 20-4-i l’article 20.4,a) del
Reial Decret legislatiu 2/2004 Text Refos de Hisendes Locals , 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 tèc-
nics i administratius previs a l’atorgament de la preceptiva llicència per a l’o-
bertura 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 necessà-
ries 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 produei-
xi 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 sín-
dics, 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 lli-
cències a aquells 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:

Apertura hotel 5 estrelles 12.542,00euros
Apertura hotel 4 estrelles, Hotel Rural 1.680,00euros
Apertura hotel 3 estrelles, Agroturismo 1.471,00euros
Apertura Apartaments 1.262,00euros
Apertura Restaurants 1.202,00euros
Apertura Bancs 1.202,00euros
Cafes, bars, tendes, souvenirs
Colmados, kioskos y similars 300,00euros
Supermercats 1.202,00euros
Cambis de titularitat 250,00

ARTICLE 6.- Els drets per l’expedició de llicència quedaran limitats al
pagament de 6,47 euros 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 presen-
tar 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 espe-
cificació 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’establi-
ments no prejutja en cap cas la concessió de la llicència. Si aquesta fos denega-
da, el contribuent podrà reclamar la devolució de la 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 constrenyi-
ment, d’acord amb el vigent Reglament General de Recaptació i el Reglament
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d’Hisendes Locals.
DEFRAUDACIÓ I PENALITAT.

ARTICLE 11.- En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualifi-
cació, així com a les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’a-
plicaran les normes contingudes a la Llei General Tributària i al Reglament
General de Recaptació.

Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de
la VqV ; dos vots a favor d’U.M i una abstencio del G.I.V.

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 pre-
veu l’article 20.4,a) del Reial Decret legislatiu 2/2004 Text Refos de Hisendes
Locals estableix la Taxa per expedició de documents administratius, que es
regularà per la present Ordenança, redactada conforme a l’article 16 de la Llei
esmentada.

Article 2on.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat administrativa desen-

volupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tot tipus de docu-
ments 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 expe-
dients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, així com les consul-
tes 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 munici-
pal, 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 33 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
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
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 40 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.

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 recai-
gut.

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s’incremen-
taran en un 50 per 100 quan els interessats sol·licitessin amb caràcter d’urgèn-
cia 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
1.-Certificacions d’empadronament

-.en el Cens de població: 0’60

- De viatge. 0’30

- Notes de Padró 1’20

Epígraf segon: Documents relatius a serveis d’Urbanisme

1.Certificats final obres 150’00euros
2. Cedul.la Urbanistica 30’00euros
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre
característiques de terreny, o consulta a
efecte d’edificació a instància de part 60’00 euros
4. Per cada expedient de concessió
d’instal·lació de rètols i mostres. 31’25euros
Concesió traspas tombes i nichos 6’00euros
Plicas contractes 3’00euros
Devolució Fiançes contractes 3’00euros

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 tri-
but.

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article 2on., la merita-
ció 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 sol·licitud de la tramitació del document o expe-
dient, 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 ter-
mini 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 77 i següents de la Llei General Tributària.

Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de
la VqV ; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL LA TAXA PER APRO-
FITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE  LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

Article 1. Fondament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles  20.3 h  del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal
, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrades de vehicles a través de les
voravies i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe. 

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que te lloc

per l’entrada de vehicles a través de les voravies i la reserva de via pública per
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe,
especificat en les tarifes contenides a l’article 5è. d’aquesta ordenança.

Article 3. Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les perso-

nes físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per disfru-
tar l’aprofitament especial, o les que se’n beneficien de l’aprofitament, si és que
es varen procedir sense l’autorització corresponent.

En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de
les voravies, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de
les finques i locals a on accedeixin dites entrades de vehicles, que podran reper-
cutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
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Article 4 Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una
infracció tributària.

2. Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran  solidària-
ment en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tri-
butàries de dites Entitats.

3.Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tri-
butàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:

a).Quan s’ha comes una infracció tributària simple, de l’import de la san-
ció.

b).Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.

c).En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de
les obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

d).La responsabilitat s’exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al
procediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5 Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa

en les tarifes contingudes a l’apartat següent:
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:

Epígraf 1º.
a).Per cada pas a l’interior d’una finca o trast que serveixi d’entrada de

qualsevol classe de vehicles , pugui contenir fins a tres vehicles,  cada any
36,00euros

b).El mateix que l’anterior però quan pugui contenir mes de tres vehicless,
cada any 70,00euros

Epígraf 2.
Si l’entrada és pas a garatge públic, portasses de camions, tallers de repa-

ració,  sigui quina sigui la seva capacitat. Cada any 70,00euros

Epígraf 3.
Reserva permanent de via pública a vehicles particulars, i empreses de llo-

guer de vehicles, amb llicència municipal prèvia, per metre lineal o fracció
36,05euros any

Epígraf 4.
Per entrega de placa d’autorització o prohibició, regulats en els epígrafs

anteriors: 18’00euros.

En l’aplicació de les tarifes es seguiran les següents regles:
a).Quan per l’entrada de vehicles a que es refereixen les tarifes anteriors,

s’hagi necessitat modificar el rasant de la voravia, les tarifes expressades en el
punt anterior s’incrementaran en el 20 per cent.

b).Es considerarà modificació de rasant de la voravia tot el que suposi
alteració de la línia de rasant, siguin les voravies obra de l’Ajuntament o dels
particulars.

2.-Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procedi-
ments de licitació pública, l’import de la taxa es determinarà  per el valor eco-
nòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudi-
cació.

Article 6 Meritació
La taxa merita quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial,

moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de
la llicència, si aquesta es va sol·licitar.

Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’im-
port de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per disfrutar espe-
cialment el domini públic local en benefici particular.

Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense haver
sol.licitat llicència, la meritació de la taxa te lloc en el moment de l’inici de dit
aprofitament.

Article 7 Període impositiu
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys

d’un any, el període impositiu coincidirà amb el determinat a la llicència muni-
cipal.

Quan la utilització privativa o aprofitament especial tingui una durada
superior a un any, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i
el període impositiu comprendrà l’any natural,  llevat en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en que s’aplicarà

el previst en els apartats següents.
Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre, se pagarà en concepte de

taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació te
lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

Si es cessa en la ocupació en el primer semestre de l’exercici procedirà la
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament te lloc en el segon
semestre, no procedirà retornar cap import.

Quan no s’autoritzés la utilització privativa o aprofitament especial, o
aquest no resultés possible per causes no imputables al subjecte passiu, proce-
dirà la devolució de l’import satisfet.

Article 8 Règim de declaració i ingrés
1.-Quan es sol·liciti llicència per procedir a l’aprofitament especial, s’ad-

juntarà plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques d’a-
quest.

2.-Les concessions de durada superior a un exercici, el pagament de la
taxa se realitzarà en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari
fiscal.

Article 9 Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària, i la seva normativa de desenvolupament.
Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de

la VqV ; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I UTILITZACIO DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS

Article 1. Fondament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles  20.4- o) del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions
esportives

Article 2 – Fet imposable
El fet imposable està determinat per la utilització de les distintes

instal·lacions o serveis existents als recintes esportius de propietat municipal

Article 3.- Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir neix com a conseqüència de l’entrada dels usua-

ris a les instal·lacions esportives de propietat municipal, així com per la utilit-
zació dels seus diferents serveis.

Article 4rt.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa, les persones naturals usuàries

dels distints serveis, o que sol·licitin l’entrada al recinte esportiu municipal.

Article 5.Responsables.
Seran responsables, solidaris o subsidaris, de les obligacions tributaries

del subjecte passiu, les persones fisiques i juridiques a que es refereix els arti-
cles 38.1, 39 i 40 de la Llei General Tributaria

Article 6.- Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la

tarifa continguda al següent apartat.
La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

PISTA TENIS. – Sense llum 2’65 euros.
Amb llum- Socis 3,10 euros- No socis 4,00 euros

Pista de futbito: Sense llum 6’20 euros
Amb llum.10,00 euros

El Regidor Delegats d’Esports, resta facultat per expedir carnets d’abonat
per a l’ús de les instal·lacions, les quals podran tenir caràcter, individual i/o
juvenil. L’expedició dels esmentats documents importarà les següents quotes
anuals:

Tenir l’esmentat carnet donarà dret al seu titular per entrar lliurament a
totes les instal·lacions, i a l’ús dels serveis que no estiguin expressament ocu-
pats. Els uniesportius donaran dret a realitzar l’esport pel que s’hagi abonat.

El carnet d’abonament serà personal i intransferible. A tal efecte el carnet
contindrà, com a dades personals mínimes el nom i llinatges i una fotografia
recent de l’abonat.

Per activitats extraordinàries, (com ús no esportiu de les instal·lacions) la
Batlia resoldrà en cada casa, tenint en compte les seves especials característi-
ques

les tarifes de la present ordenança, se’ls hi entén l’IVA inclòs quan legal-
ment procedeixi la seva aplicació.
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Les liquidacions de la Taxa en les sol·licituds d’us col·lectiu, formulades
per aquests o pels seus representants podran ser objecte de liquidació mitjançant
concert. Atenent per la determinació de les tarifes, als terminis de temps i el
període de l’any, al qual s’interessin per a l’ús de les instal·lacions

Article 6è.- Exempcions.
Resten exempts l’Associació de Tenistas de Valldemossa, excepte els dis-

sabtes i els diumenges que abonaran el 50% de les tarifes. El Ajuntament es
reserva el dret de decidir en el supossit de torneigs.

Resten exempts els disminuïts físics i/o psíquics, previ informe del Servei
d’Acció Social, així com les persones recomanades per dit Servei.

Article 7è.- Cobrament de les tarifes
El cobrament s’efectuarà mitjançant talonaris numerats que seran entre-

gats per la Tresoreria, mitjançant el càrrec pertinent a les persones encarregades
de la vigilància i custòdia de les instal·lacions. Dites persones hauran d’efectuar
l’ingrés de les quotes recaptades quinzenalment o en un termini de temps infe-
rior, si així ho exigeix la Tresoreria. L’import de l’abonament es farà efectiu mit-
jançant l’ingrés a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, i amb el resguard de dit
ingrés s’expedirà el carnet d’abonat.

Article 8.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de
la VqV ; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESTACIONA-
MENT DE VEHICLES DE

TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS.

Fonament i naturalesa

ARTICLE 1. Concepte.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i conformement al que disposen els articles15 a 19 del Text Refós
de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5de
març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica a les vies públiques municipals, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l’article 57 de
l’esmentat Text Refós.

Fet imposable

ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o el apro-

fitament especial dels terrenys d’ús públic local per a l’estacionament de vehi-
cles de tracció mecànica dins les zones que a l’efecte es determinin i amb les
limitacions que pugui establir l’autoritat competent.

2. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estaciona-
ment dels següents vehicles:

a) Motocicletes i ciclomotors de dues rodes.
b) Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o

activitat.
c) Els vehicles autotaxi, quan el conductor hi sigui.
d) Els vehicles en servei oficial degudament identificats propietat d’orga-

nismes de l’Estat, Comunitat Autònoma, illa o municipi, que estiguin destinats
directament i exclusiva a la prestació dels serveis públics de la seva competèn-
cia, quan realitzin aquests serveis.

e) Els vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars acredita-
des a Espanya, externament identificats amb plaques de matrícula diplomàtica i
consular, com també un vehicle assignat al servei d’una oficina consular dirigi-
da per un funcio nari consular honorari. Tot això a condició de reciprocitat.

f) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la
Seguretat Social o Creu Roja, i les ambulàncies.

g) Els vehicles propietat de minusvàlids, quan tinguin la corresponent
autorització especial expedida per l’A juntament.

h) Els vehicles que paguen el impost de circulación d’aquest municipi 
subjecte passiu

ARTICLE 3.
Són subjectes passius contribuents:
a) Els conductors que estacionin els vehicles en els termes prevists  en

l’article anterior apartat 1º
Responsables

ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42

de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els

síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei gene-
ral tributària.

Quota tributària

ARTICLE 5

La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes seguents

- 60 minuts 0,75 euros
- 120 minuts 1,50 euros
- 5 hores 2,50 euros
-24 hores 3,50euros
-Anulació 5,00euros

Exempcions i bonificacions

ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obli-

gades al pagament de la taxa pels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament inte-
ressin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

Meritació

ARTICLE 7
Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà
quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.

Declaració i ingrés

ARTICLE 8
1. L’Ajuntament fixarà i senyalitzarà degudament els vials i zones en què

seran d’aplicació les normes de la present Ordenança, per tal que els usuaris en
tinguin el degut coneixement.

2. El pagament de la taxa es realitzarà: mitjançant l’adquisició dels efec-
tes valorats municipals, ‘tiquets d’estacionament’, corresponents a la zona on
s’estacioni.Aquests tiquets s’hauran d’adquirir en els llocs habilitats a l’efecte.
Per acreditar l’esmentat pagament, aquest tiquet s’haurà d’exhibir a la part inte-
rior del parabrisa, de forma totalment visible des de l’exterior.

Les tarjetes o tickets post pagables serviran de justificants per an.nular la
denuncia per infraccio per excedirse del temps permes d’estacionament durant
l’hora seguent a la finalitzacio del temps establert a la tarjeta o ticket

ART. 9 ZONES REGULADES
Zona I ZONAS REGULADAS
ZONA I- CARRES: BARTOLOME FERRA; PILAR MUNTANER; SOR

AINA; JOAN MIR; ES COS; S. RUSIÑOL; A. LUIS SALVADOR.
ZONA II- APARCAMENTS: APARCAMENTS A I APARCAMENT B

Infraccions i sancions

ARTICLE 10

Artículo 6 Infracciones.

Se establece el siguiente cuadro de denuncias, códigos e importes de las
mismas por incumplimiento de las normas de aparcamiento previstas en la ope-
ración de regulación de aparcamiento.

Art. 159 del Reglamento General de Circulación

Código
01.No exhibir tarjeta.
02.Colocación defectuosa de tarjeta.
03.Rebasar tiempo permitido de estacionamiento.
04 Cambio de tarjeta sin desplazamiento de vehículo
La sanción por no exhibir tarjeta de estacionamiento será de 18,03 euros,

con un 50% de descuento por pago voluntario que queda fijado en 9 euros.
Se podrán abonar las sanciones de forma voluntaria directamente pagan-

do su importe mediante ingreso directo en las oficinas municipales, giro postal
o transferencia bancaria.

DISPOSICION FINAL
Artículo 6 Infracciones.
Se establece el siguiente cuadro de denuncias, códigos e importes de las

mismas por incumplimiento de las normas de aparcamiento previstas en la ope-
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ración de regulación de aparcamiento.
Art. 159 del Reglamento General de Circulación

Código
01.No exhibir tarjeta.
02.Colocación defectuosa de tarjeta.
03.Rebasar tiempo permitido de estacionamiento.
04.Cambio de tarjeta sin desplazamiento de vehículo 
La sanción por no exhibir tarjeta de estacionamiento será de 18,03 euros,

con un 50% de descuento por pago voluntario que queda fijado en 9 euros.
Se podrán abonar las sanciones de forma voluntaria directamente pagan-

do su importe mediante ingreso directo en las oficinas municipales, giro postal
o transferencia bancaria.

Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de
la VqV; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES I
EXPOSITORS AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1. Fondament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles  20.3 l del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , de conformitat amb el 

que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal, aquest Ajuntament esta-
bleix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb fina-
litat lucrativa.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofita-

ment especial que te lloc per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadi-
res i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Article 3. Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les perso-

nes físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin  les llicències per disfru-
tar l’aprofitament especial, o les que se’n beneficien  de l’aprofitament, si és que
es varen procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4 Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte pas-

siu totes les persones que siguin causants o colaborin en la realització d’una
infracció tributària.

Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran  solidàriament
en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tributàries
de dites Entitats.

Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tri-
butàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:

a).Quan s’ha comes una infracció tributària simple, de l’import de la san-
ció.

b).Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.

c).En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de
les obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i de conformitat al pro-
cediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5 . Quota tributària
Les tarifes de la taxa són les següents:
A).Per cada m2. de superfície ocupada:  33,05 euros
B).Per cossiols, i paravents 0’55 m2.

Als efectes prevists per aplicar l’apartat anterior, es tindrà en compte el
següent:

a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és enter s’arro-
donirà per excés per obtenir la superfície ocupada.

b) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any
natural, i temporals quan el període autoritzat comprèn part d’un any natural.
Tots els aprofitaments realitzats sense l’autorització administrativa es conside-
ren anuals.

En cas d’ocupació de tot l’any, es cobraran les dues temporades segons las
proporció temporal de cada una.

En tot cas i per qualsevol liquidació per ocupació es cobrarà una quantia
mínima de 18,03euros per cobrir les despeses de gestió administrativa de l’au-
torització.

c) En ses tendes per cada metre lineal de façana  es podra ocupar el por-
tal amb una superficie de 0’50 per 0’50 m2 i amb un máxim de cinc elements. 

d) L’Ajuntament senyalitzara la superficie a ocupar procurant-se deixar a

les voravies lloc suficient per el pas dels viandants

Article 6. Normes de gestió
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquiden per cada aprofi-

tament sol·licitat o realitzat i són irreduïbles per anys naturals.

De conformitat amb el previst a l’article 26 de del Real Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març del Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i amb el fi de garantir sempre els drets de l’Administració, tota sol·lici-
tud de llicència perquè pugui ser admesa a tràmit s’hi haurà d’adjuntar un justi-
ficant del dipòsit previ d’aquesta taxa.

Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regu-
lats en aquesta ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència correspo-
nent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 5.2a) següent i formular
una declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els elements que s’hi
instal·laran. A més, hi han d’adjuntar un pla detallat de la superfície que es pre-
tén ocupar i de la seva situació dins el municipi.

-Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que hagin formulat les persones interessades, i les autoritzacions es
concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha,
aquestes es notificaran a les persones interessades i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s’escaiguin. Les autoritzacions es concediran
quan les persones interessades hagin arreglat les diferències i, si s’escau, que
hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.

-En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·lici-
tar a aquest municipi la devolució de l’import ingressat.

-No es consent l’ocupació de la via pública fins que no s’aboni el dipòsit
previ a què es refereix l’article 5.2a) següent i fins que els interessats no hagin
obtingut la llicència corresponent. L’incompliment d’aquest precepte pot origi-
nar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de
les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin.

-Una vegada que s’hagi autoritzat l’aprofitament, s’entén prorrogat men-
tre la batlia no n’acordi la caducitat o la persona interessada, o els seus repre-
sentants legítims, en cas de defunció, no presentin la baixa justificada.

-La prestació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent assenyalat a l’epígraf de la tarifa corresponent. Sigui
quina sigui la causa que s’al·legui en contrari, la no presentació de la baixa
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.

-Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o sub-
arrendar-se a terceres persones. L’incompliment d’aquest precepte provocarà
l’anul·lació de la llicència.

Article 7. Meritació
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:

a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública,
en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritza-
des, el primer dia de cada mes un dels períodes naturals de temps assenyalats a
les tarifes.

2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe

a la dipositaria municipal o allò on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència corresponent.

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d’acord amb el que es disposa a
l’article 26 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refos de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’elevarà a definitiu quan es concedirà
la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats
i prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta
taxa, per anys naturals a les oficines de la recaptació municipal.

Article 8 Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de
la VqV ; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES,
BARRAQUES, 

CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS
EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBU-
LANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
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Article 1. Fundament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles 20.3 n del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal,
, aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfic.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofita-

ment especial que te lloc per l’ocupació de terrenys d’ús públic per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.

Article 3. Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les perso-

nes físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin  les llicències per disfru-
tar l’aprofitament especial, o les que se’n beneficien  de l’aprofitament, si és que
es varen procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4 Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu totes les persones que siguin causants o colaborin en la realització d’una
infracció tributària.

2. Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran  solidària-
ment en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tri-
butàries de dites Entitats.

3.Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tri-
butàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:

-Quan s’ha comes una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
-Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute

exigible.
-En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de

les obligacions tributàries pendents en la data del cessament.
.La responsabilitat s’exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al

procediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5 Quota tributària.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en

les tarifes contingudes a l’apartat següent

-Les tarifes de la taxa seran les següents:
-Llicències per ocupació de llocs del mercadillo 3,00 euros per metre line-

al o fracció i dia, amb una quota mínima de 10,00euros .
Llicencies per ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes de

venda, espectacles, atraccions o esplai:20,00 euros día.
-Llicencies per les taules venda souvenirs. plaça cartoixa i via blanquer-

na: 30,05euros any
-Llicencies per rodatge cinematografic.1.000,00euros día
-Llicencias per reportatges fotografic 150,00euros dia

Article 6. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les

persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o les que se’n
beneficien de l’aprofitament, si és que es varen procedir sense l’autorització
corresponent.

Article 7. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada

aprofitament sol.licitat o realitzat i tenen caràcter irreductible per al període
anual o de temporada autoritzat.

2. De conformitat amb el previst a l’article 26 de del Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refos de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i amb el fi de garantir sempre els drets de l’Administració, tota
sol·licitud de llicència perquè pugui ser admesa a tràmit s’hi haurà d’adjuntar un
justificant del dipòsit previ d’aquesta taxa.

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 5.2.a) següent i
formular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els elements
que s’hi instal·laran. A més, hi han d’adjuntar un pla detallat de la superfície que
es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.

Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions que hagin formulat els interessats, i les autoritzacions es concedi-
ran si no es troben deficiències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, aques-
tes es notificaran als interessats i es giraran, si és  el cas, les liquidacions com-
plementàries que escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interes-

sats hagin arreglat les deficiències i, si escau, quan hagin realitzat els ingressos
complementaris corresponents.

En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·lici-
tar a aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.

4. No es considerarà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abo-
nat i obtingut la llicència corresponent.

5. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del primer dia del perí-
ode natural de temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent.
La no presentació de la baixa determina l’obligació de continuar abonant la taxa.

6. Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden cedir-se o sub-
arrendar-se a terceres persones. L’incompliment d’aquest precepte provocarà
l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de les quanties que les persones inte-
ressades hagin d’abonar.

Article 8. Meritació
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública,

en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzades

i prorrogades el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenya-
lats en les tarifes.

2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe

en la dipositaria municipal o allà on establís l’Ajuntament, però sempre abans
de retirar la llicència corresponent.

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que disposa
l’article 26 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refos de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals , i s’elevarà a definitiu quan es conce-
deixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats
i prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d’aquesta
taxa, per semestres naturals, en les oficines de recaptació municipal.

Article 9.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària,  la seva normativa de desenvolupament i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de
la VqV ; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS,
CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANALOGUES

Article 1. Fondament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles 20.3 g del Real Decret Legislatiu

2/2004 de 5 de març del Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal
, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets,
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

La present Ordenança substitueix el preu public actualment vigent

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que te lloc

per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construc-
ció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlo-
gues, especificat en les tarifes contingudes a l’article 5è. d’aquesta ordenança.

Article 3. Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les perso-

nes físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 33 de la
Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin  les llicències per disfru-
tar l’aprofitament especial, o les que se’n beneficien  de l’aprofitament, si és que
es varen procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4 Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una
infracció tributària.

2. Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran  solidària-
ment en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tri-
butàries de dites Entitats.
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3.Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tri-
butàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:

a).Quan s’ha comes una infracció tributària simple, de l’import de la san-
ció.

b).Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.

c).En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de
les obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

La responsabilitat s’exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al
procediment previst en la Lei General Tributària.

Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança es determina apli-

cant a la superfície estimada d’ocupació de via pública a conseqüència d’obres
de construcció, el preu per metre quadrat es fixa en la tarifa continguda a l’a-
partat segon del present article.

La superfície estimada s’obtindrà multiplicant els metres lineals de faça-
na de l’edifici o dels solar en el qual es realitzin les obres de construcció, per
una amplada de dos metres. En cas d’obres tancades, la superfície resultant de
l’amidament.

2. Les tarifes de la taxa són les següents:
Ocupació de la via pública mitjançant mercaderies, materials de construc-

ció, tanques, puntals, cavallets, bastides, etc: 1,65euros ml día
Vagonetas metálicas.4,35euros ml dia.
per qualsevol liquidació per ocupació es cobrarà una quantia mínima de

21,00euros per cobrir les despeses de gestió administrativa de l’autorització.

Article 6. Normes de gestió
Amb el fi de garantir sempre els drets de l’Administració, tota sol·licitud

de llicència perquè pugui ser admesa a tràmit s’hi haurà d’adjuntar un justificant
del dipòsit previ d’aquesta taxa.

D’acord amb el que es preveu a l’article 24.5 de del Real Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març del Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals , quan, per causa dels aprofitaments regulars en aquest ordenança, es pro-
dueixen desperfectes en el paviment o a les instal·lacions de la via pública, els
titulars de les llicències o els obligats al pagament, han de procedir al reintegra-
ment total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o
reparar els danys causats, en tot cas, independents dels drets liquidats pels apro-
fitaments realitzats.

Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada apro-
fitament sol·licitat o realitzat i les mínimes corresponen als períodes naturals de
temps assenyalats en els epígrafs respectius.

Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, n’han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.

Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada
que estigui autoritzada l’ocupació, es considerarà prorrogada mentre no es pre-
senti la declaració de baixa.

La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent al que assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa.
Sigui quina sigui la causa que s’al·legui

Les persones interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta ordenança, n’han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.

Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada
que estigui autoritzada l’ocupació, es considerarà prorrogada mentre no es pre-
senti la declaració de baixa.

La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent al que assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa.
Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contra, la no presentació de la baixa
determina l’obligació de continuar pagant la taxa.

Article 7. Meritació
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública,

en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats

i prorrogats, el primer dia de cada semestre natural.
c) En el moment de l’inici de dit aprofitament, quan s’hagi produït l’ús

privatiu o aprofitament especial sense haver sol·licitat llicència.
2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta d’autoritzacions de nous aprofitaments amb una durada

limitada, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on estableixi
l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la denominació que
correspongui. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, conforme amb el
que disposa l’article 26 de la Llei 39/1988, que quedarà elevat a definitiu quan
es concedeixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracta d’autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen
una durada limitada, una vegada que s’hagin inclòs en els padrons o matrícules
corresponents d’aquesta taxa, per semestres naturals en les oficines de la recap-
tació municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins el dia 15 del

segon.

Article 8 Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat

en la Llei General Tributària,  la seva normativa de desenvolupament i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

Sotmes a votacio s’aprova per 4 vots a favor del P.P. dos vots a favor de
la VqV ; dos vots a favor d’U.M i un vot en contra del regidor del G.I.V.

— o —

Ajuntament d'es Mercadal
Num. 954

Ramon Orfila Pons, batlle-president de l’Excm. Ajuntament des
Mercadal, fa públic que no s’ha presentat cap reclamació a l’acord adoptat en
data 22 de desembre de 2005, d’aprovació inicial del Pressupost General per a
l’exercici de 2006 i la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treballs
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, es considera aprovat defini-
tiva.

A continuació conforme amb allò que disposa l’article 169.1 del RD
Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de reguladora de les
hisendes locals i d’acord amb l’article 20.1 del Reial Decret núm. 500/1990, de
20 d’abril, es transcriu el resum per capítols que l’integren:

1.- PRESSUPOST GENERAL

INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ EUROS

1 Impostos directes................................ 2504000,00
2 Impostos indirectes.............................. 405000,00
3 Taxes i altres ingressos........................ 1306106,00
4 Transferències corrents........................ 939571,00
5 Ingressos patrimonials ......................... 470000,00
6 Alienació d’inversions reals............... 1495305,82
7 Transferències de capital....................... 1509471,29

TOTAL INGRESSOS .......................... 8629454,11

DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ EUROS

1 Despeses de personal.......................... 1883609,12
2 Despeses de béns corrents i serveis.... 2655900,00
3 Despeses financeres............................ 105000,00
4 Transferències corrents ...................... 903960,00
6 Inversions reals .................................. 1554692,13
7 Transferències de capital ................... 390400,00
9 Passius financers ................................ 1135892,86

TOTAL DESPESES ........................... 8629454,11

2.- PLANTILLA PERSONAL

NUM. PLACES GRUP.

A)Personal en règim Administratiu:

1Amb habilitació nacional
1.1. Secretari 1 A
1.2. Interventor 1 A

2.Escala Administració General
2.1. Subescala d’administratius 2 C
2.2. Subescala d’auxiliars 6 D (3V)

3.   Escala d’Administració Especial
3.1. Subescala Tècnica
3.1.1. Enginyer de Camins 1 A
3.1.2. Arquitecte tècnic  1  B
3.2 Subescala de Serveis Especial

Cos Policia Local
3.2.1. Escala intermèdia 1 B
3.2.2. Escala bàsica oficial 1 C
3.2.3. Escala bàsica policies 15 C (8V)
3.2.4. Escala bàsica 2ª activitat 2 C
3.2.5. Escala bàsica  policies turístics 3 C (9 mesos) (3V)
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