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Ajuntament de Valldemossa
Núm. 1078

Transcorregut el plaç d’exposicio pública sense que s’haguin interposat
reclamacions contra els acords provisionals d’aprovació de les Ordenances que a
continuació es transcriuran i d’acord amb el disposat a l’article 17..4 de la Llei 39/
88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s»ntenen elevats de
forma automatica a definitius els esmentats acords publicant-se els texte integre
dels mateixos i de l’ordenances.

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

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

Article 1. Fondament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles 58 i 20.3 t) de la Llei 39/1988, de 28

desembre, 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
subministrament d’aigua potable.

La present Ordenança substitueix el preu public actualment vigent.

502675/98 IB006462BH  ANA M.EDREIRA MOURIO 53/1/02  4000 A CORUÑA 15002
502676/98 IB003637 X  MIGUEL PERELLO OLIVER 53/1/02 4000 PALMA 07004
502678/98 IB007451AS  MAGDALENA MASCARO MELIS 53/1/02 4000 SON CARRIO 07769
502680/98 IB005307CW  S.L. BRAUN Y CALDENTEY 53/102 4000 CALA MILLOR 07560
502681/98 IB001268AS ESTEVE J. CUELLAR PONS 21/1/01 25000 PALMA 07012
502683/98 IB000847CT  ISABEL GELABERT RIERA 53/1/02 4000 PORTO CRISTO 07680
502684/98 M 006041IP  MARIA I. DE CODINA LLOPIS 53/1/02 4000 MADRID 28020
502685/98 IB003885BN  MATEO  NICOLAU GINARD 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502689/98 IB005183CK MANUEL A. RUIZ ALMIRON 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502691/98 IB006120BK  BORIS D. LEJARDI GARCIA 39/1C/04 5000 CALA MILLOR 07560
502692/98 IB000138CK  DOLORES MOINO MENDOZA 39/1C/04 5000 SON SERVERA 07550
502693/98 IB004443BW  MARIA R. BONNIN POCOVI 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502696/98 IB002967CD  CONCEPCION GIL MOREY 39/1C/04  5000 MANACOR  07500
502699/98 IB006264AK  ROGELIO BELMEZ MERINO 39/1D/04 15000 SA COMA 07560
502700/98 IB000456BX  SALUSTIANO ROLDAN GONZALEZ 39/1C/04 5000 CALA MILLOR 07560¡
502701/98 IB003732CL ANTONIO BARCELO MOREY 38/3/05 15000 SAN JUAN 07240
502703/98 IB002975CB  MARIA D. BENNASSAR CAVALLER 39/1B/06 7500 PALMA 07015
502704/98 IB003866CU  M.CRISTINA ORTEGA CASTILLO 53/1/02 4000 PORTO CRISTO 07680
502705/98 IB006432CV  JUAN SUREDA FONS 53/1/02 4000 COSTA PINOS 07559
502706/98 IB002216BN  ANTONIA GINARD AMOROS 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502707/98 IB006864C Y TOMAS  HERMOSO GARCIA 39/1C/04 5000 CALA MILLOR 07560
502709/98 IB005025BS SEBASTIAN GARCIA GARCIA 53/1/02  4000 SON SERVERA 07550
502714/98 M 000769JS ALONSO DOMINGUEZ CABAAS 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502715/98 BA009920 H  EDUARDO CORDERO GALA 39/1B/06 7500 CALA MILLOR 07560
502719/98 IB007325BM  PEDRO A. GALLEGO JIMENEZ 53/1/02 4000 PALMA 07004
502720/98 M 008331IV JOSE M.DIAZ TENAJAS 53/1/02 4000 COSLADA 28820
502721/98 IB004580BK MARIA JOSE GOMEZ PEDRAZA 39/1C/04 5000 CALA MILLOR 07560
502722/98 IB005307CW  S.L.BRAUN Y CALDENTEY 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502724/98 IB008760CK MARIA C. GALMES GALMES 53/1/02 4000 SON SERVERA 07550
502725/98 IB008155BU  JURGEN STRACH HANS 39/1C/04 5000 CALA MILLOR 07560
502727/98 IB001794AS ROSA M.J. RAMIREZ ALIACAR 39/1B/06 7500 ZARAGOZA 50008
502730/98 IB002505CU MARIA E. GILI OLEO 39/1C/04 5000 PALMA 07002
502731/98 IB008405BL  PILAR  CORPAS PORCEL 39/1C/04 5000 CALA MILLOR 07560
502733/98 IB002186AT  RAFAEL RAMOS BENITEZ 39/1C/04 5000 JEREZ FRONTERA 11403
502734/98 MU008617 V  MANUEL GIL SANCHEZ 53/1/02 4000 CALA BONA 07559
502740/98 IB007860CJ JUAN M. LOPEZ NADAL 53/1/02 4000  PALMA 07001
502741/98 IB005603CS MARIA C. MARTOS CRUZ 53/1/02 4000 SON SERVERA 07550
502742/98 IB003196CL  ANTONIA VEY SANTANDREU 3/1/02 4000 MANACOR 07500
502744/98 B 000669NG S.A. SAFINTER 53/1/02 4000 BARCELONA 08021
502745/98 IB008629BU  ROLAND ANDERSON STURE 47/1/03 10000 CALA BONA 07559
502749/98 IB005541AK FRIWAT S.L. 53/1/0 24000  MANACOR 07500
502752/98 IB005541AK FRIWAT S.L. 53/1/02 4000  MANACOR  07500
502753/98 IB008101BT DENISE BUENO SALGADO 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502754/98 IB002696CG ANTONIO CABANILLAS GUERRERO 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502755/98 IB002435CD MARIA I. QUETGLAS TRUYOLS 39/1C/04 5000 PORTO CRISTO 07680
502756/98 IB004932CK HORMIGONES  MANACOR 39/1C/04  5000  MANACOR 07500
502759/98 IB005377AT  DAVID  MARI BORRAS 53/1/02 4000 CAMPRODRON 17867
502760/98 IB005710CJ  MOISES PEREZ LABRADOR 53/1/02 4000 CALA MILLOR 07560
502761/98 IB002702CK MARIA M. RAMON JUAN  39/1C/04 5000 MANACOR 07500
502764/98 IB003309AY  VICENTE J. LOPEZ MUOZ 39/1C/04 5000 SON CARRIO 07540
502765/98 AL005837 V ESTHER SOTO MARTINEZ 53/1/02 4000  FINES 04869
502770/98 IB006603CV LUIS M. CASANOVA GUEVARA 53/1/02  4000 JEREZ FRONTERA 11401
502772/98 IB005938AW MANUELAQUILERA PAREJA 39/1C/04 5000 CALA MILLOR 07560
502773/98 IB001973AS  SL BERMAR MILLOR 39/1D/04  5000 CALA MILLOR 07560
502776/98 IB003322CV PEDRO GARCIA GARCIA 21/1/01 25000  PALMA MCA
502777/98 IB006482AZ  JUANA M SERVERA IGLESIAS 39/1B/06 7500  PALMA MCA 07014
502778/98 SE004007CT JUAN RAMON GUTIERREZ GARCIA 39/1D/04  15000 PEDRERA 41566
502779/98 M 000160PP  MARIANO SANTOS COMENDADOR 21/1/01 25000  MADRID 28003

— o —-
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Article 2 – Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa tot subministrament d’aigua que

l’ajuntament presti a través del seu servei d’aigües, ja sigui a domicilis de caire
particular, o establiments comercials o industrials o de qualsevol altre classe.

Article 3.- Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir neix amb l’establiment del servei per part de

l’Ajuntament, moment a partir del que es declara la utilització general d’aquest per
tot el vecindari, essent condició indispensable per el naixement de l’obligació de
contribuir el que es realitzi la prestació del servei.

La taxa merita desde la data en que s’autoritzi el subministrament, exigint-
se per terminis vençuts.

Article 4.- Obligats al pagament.
Son subjectes passius obligats al pagament de la Taxa les persones naturals

o jurídiques usuaris del servei.
Seran responsables subsidiaris els propietaris dels immobles en els que es

presti el servei.

Article 5.- Quantia
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada

en les tarifes relacionades seguidament:
1r. Quota de consum:
- Vivendas: 30 ptas m3
2.Cuota de manteniment: 330 pts trimestre
3r. Drets de connexió:10.000 pts

NOVES ESCOMESES:
Les noves escomeses es facturaran a preu de cost.
Article 6è. – Obligació de pagament.
1- L’obligació de pagament neix:
En el cas de nous subministres, en el moment de la seva sol·licitud
Si es tracta de subministres periòdics, el dia primer de cada trimestre natural.
En el cas de prestació d’altres serveis quan es sol·licitin o realitzin

Article 7è.- Terminis i formes de pagament.
1.- El pagament es realitzarà:
En el cas de nous subministres, per dipòsit previ en el moment de la seva

sol·licitud
En el cas de subministraments periòdics, una vegada inclosos en el padró,

per trimestre naturals.
En el cas de prestació d’altres serveis, per dipòsit previ en el moment de la

seva sol·licitud.
2. – L’ingrés de quotes es realitzarà preferentment mitjançant domiciliació

bancària, i subsidiàriament mitjançant ingrés en la Tresoreria Municipal.
3. – El termini de constrenyiment serà a partir del dia següent al de

finalització del termini de pagament en voluntari.
En cas que per qualque causa no es trobessin al cobrament els rebuts en els

terminis de recaptació en voluntari assenyalats, s’entendran prorrogats els terminis
de recaptació, acumulant-se els valors als del següent termini trimestral.

Article 8.- Normes de gestió
Apart de les normes establertes a la vigent l’Ordenança del Servei de

Proveïment d’Aigua Potable, s’estableix el següent:
a) Les altes presentades dins del primer mes de cada termini de meritació

trimestral, a partir del dia 1r de dit termini, les presentades amb posterioritat a partir
del 1r. dia del termini de meritació següent.

b)Les baixes tindran efecte a partir del dia 1r del termini de meritació
següent al que es formalitzi la petició.

No es tramitarà cap sol·licitud per els serveis i activitats recollits en aquesta
Ordenança que requereixin l’ingrés d’un dipòsit previ, si no s’acredita degudament
el referit ingrés.

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.

Disposició addicional primera.
En el termini trimestral natural de facturació en que entrin en vigor noves

tarifes, la liquidació de les quotes de servei i consum es realitzaran per prorrateig
de dies naturals dels anteriors i nous imports.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la

Corporació en sessió celebrada el 12 de novembre de 1998 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 31 de desembre de 1998, regirà a partir de 1 de
gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

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 58 i 20.3 o) de la Llei 39/1988, de 28

desembre, 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

La present Ordenança substitueix el preu public actualment vigent

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

usuaris a les instal·lacions esportives de propietat municipal, així com per la
utilització 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 articles 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 de Tenis: 400 ptas sense llum, 600 ptas amb llum
Pista de futbito: 1000 ptas sense llum; 1500 ptas amb llum.

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 ocupats. 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 característiques
les tarifes de la present ordenança, se’ls hi entén l’IVA inclòs quan legalment
procedeixi la seva aplicació.

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

dissabtes 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 entregats

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 inferior,
si així ho exigeix la Tresoreria. L’import de l’abonament es farà efectiu mitjançant
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
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la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 12 de novembre de 1998 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 31 de desembre de 1998, regirà a partir de 1 de
gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES
OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

Article 1. Fondament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles 58 i 20.3 apartats, g), j), k), r) de la Llei

39/1988, de 28 desembre, 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 les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

La present Ordenança substitueix el preu public actualment vigent

Article 2 – Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament

especial del subsòl, sòl i vol de la via pública, amb els termes establerts a l’article
6 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar.

Article 3 – Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones

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 disfrutar
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 lespersones 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 solidàriament en
proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tributàries 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
tributàries 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. Quantia
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança, per a les

empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part
important dels veïnats, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança
consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5% dels ingressos bruts procedents
de la facturació que aquestes empreses obtinguin anualment en aquest terme
municipal.

2. Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les empreses
explotadores de serveis de subministres referits en aquest punt, són compatibles
amb l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i amb altres taxes que es
tinguin establertes , o pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les que les mencionades empreses
siguin subjectes passius.

3. En tot cas i per qualsevol liquidació per ocupació es cobrarà una quantia
mínima de 3.000 Ptas per cobrir les despeses de gestió administrativa de
l’autorització.

4.. De conformitat amb el previst a l’article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, 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.

5. La taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior s’haurà de satisfer per les

empreses prestadores de serveis de subministres que afectin a la generalitat del
vecindari, tant quan siguin propietaris de la xarxa que materialment ocupa el
subsòl, sòl o volada de els vies públiques municipals, com en el supòsit que
utilitzin xarxes que siguin propietat d’un tercer.

6. Telefónica de España, S. A. presentarà les seves declaracions ajustades al
que preveu la vigent Llei 15/1987. La declaració d’ingressos bruts comprendrà la
facturació de Telefónica de España S.A. i de les seves empreses filials.

Article 7. 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’import
de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per disfrutar especialment
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 8. 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 munici-
pal.

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.

4 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.

Article 9 Règim de declaració i ingrés
Les quanties exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles per els terminis de temps
assenyalats en els respectius epígrafs.

En supòsits de noves concessions de nous aprofitaments, la obligació de
pagament neix en el moment de sol·licitar la corresponent llicència.

En supòsits d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la
taxa se realitzarà en el termini determinat per l’Ajuntament, en el seu calendari
fiscal.

Article 10 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.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 12 de novembre de 1998 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 31 de desembre de 1998, regirà a partir de 1 de
gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL LA TAXA PER
APROFITAMENT 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 58 i 20.3 h de la Llei 39/1988, de 28

desembre, 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.

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’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.
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Article 3. Subjecte passiu
Son subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones

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 disfrutar
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 repercutir,
en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

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 solidàriament en
proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tributàries 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
tributàries 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:
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:

Epígraf 1º.
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 5.000
Ptas

El mateix que l’anterior però quan pugui contenir mes de tres vehicless,
cada any 10.000 PTA.

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

reparació, sigui quina sigui la seva capacitat. Cada any 10.000 Ptas. any
Epígraf 3.
Reserva permanent de via pública a vehicles particulars, i empreses de

lloguer de vehicles, amb llicència municipal prèvia, per metre lineal o fracció
5.000 ptas any.

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

anteriors: 3.000 Ptas.

En l’aplicació de les tarifes es seguiran les següents regles:
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.

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.

Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de
licitació pública, l’import de la taxa es determinarà per el valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

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’import
de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per disfrutar especialment
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 munici-
pal.

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, procedirà
la devolució de l’import satisfet.

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

plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques d’aquest.
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, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 12 de novembre de 1998 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 31 de desembre de 1998, regirà a partir de 1 de
gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

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 58 i 20.3 g de la Llei 39/1988, de 28

desembre, 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 construcció,
enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues,
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 persones

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 disfrutar
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 solidàriament en
proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tributàries 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
tributàries 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
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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
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança es determina

aplicant 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’apartat
segon del present article.

La superfície estimada s’obtindrà multiplicant els metres lineals de façana
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 construcció,

tanques, puntals, cavallets, bastides, etc: 200 ptas ml día
Vagonetas metálicas. 600 ptas ml dia.
Per qualsevol liquidació per ocupació es cobrarà una quantia mínima de

3.000 Ptas. 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 la Llei 39/1988 de
desembre, quan, per causa dels aprofitaments regulars en aquest ordenança, es
produeixen 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 reintegrament
total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes o reparar
els danys causats, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments
realitzats.

Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada
aprofitament 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
presenti 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
presenti 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 recaptació
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.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 12 de novembre de 1998 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 31 de desembre de 1998, regirà a partir de 1 de
gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

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

Article 1. Fondament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles 58 i 20.3 l de la Llei 39/1988, de 28

desembre, 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 per taules i cadires amb finalitat lucrativa.

La present Ordenança substitueix el preu públic actualment vigent

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

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

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

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 disfrutar
l’aprofitament especial, o les que se’nbeneficien de l’aprofitament, si és que es
varen procedir sense l’autorització corresponent.

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

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
tributàries 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
Les tarifes de la taxa són les següents:
Per cada m2. de superfície ocupada: 2.500 ptas m2
Als efectes de fixar la Taxa es considerara que com a minim una taula ocupa

1 m2, y una cadira 0’50 m2
Per cossiols, i paravents 0’50 ptas 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’arrodonirà

per excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si com a conseqüència de col·locar tendes, marquesines, separadors,

barbacoes i altres elements auxiliars es delimita una superfície més gran a
l’ocupada per taules i cadires, 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 comprèn part d’un any natural. Tots
els aprofitaments realitzats sense l’autorització administrativa es consideren
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 3.000 Ptas per cobrir les despeses de gestió administrativa de
l’autorització.

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

sol·licitat o realitzat i són irreduïbles per anys naturals.
De conformitat amb el previst a l’article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre, 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
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justificant del dipòsit previ d’aquesta taxa.
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 5.2a) 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 pretén
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·licitar
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 originar
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 mentre
la batlia no n’acordi la caducitat o la persona interessada, o els seus representants
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 autoritzades,

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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i 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.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 12 de novembre de 1998 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 31 de desembre de 1998, regirà a partir de 1 de
gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

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
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Article 1. Fundament i naturalesa
D’acord amb el previst als articles 58 i 20.3 n de la Llei 39/1988, de 28

desembre, 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.

La present Ordenança substitueix al preu públic actualment vigent.

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

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 persones

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 disfrutar
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 solidàriament en
proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tributàries 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
tributàries 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.
3.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 200 pessetes per metre

lineal o fracció i dia, amb una quota mínima de 1.000 Ptas.
Llicencies per ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes de

venda, espectacles, atraccions o esplai:1000 ptas día.
-Llicencies per les taules venda souvenirs . plaça cartoixa i via blanquerna:

5.000 ptas any
-Llicencies per rodatge cinematografic. 25.000 ptas día

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 la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, 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 concediran
si no es troben deficiències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, aquestes es
notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries
que escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats 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·licitar
a aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.

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

5. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del primer dia del període
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 subarren-
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dar-se a terceres persones. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació
de la llicència, sense perjudici de les quanties que les persones interessades 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 assenyalats
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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s’elevarà a definitiu quan es
concedeixi 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.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 12 de novembre de 1998 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 31 de desembre de 1998, regirà a partir de 1 de
gener de 1999 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.

— o —-

Ajuntament de Maó
Núm. 1450

 Per la present s´exposa al públic durant el termini de 30 dies, des del dia
d´avui, a l´oficina de gestió Trivutaria d´aquest Ajuntament, el padró corresponent
al cobrament domiciliari d´aigua potable de Maó corresponent a l´exercici de
1.999

Maó, 25 de gener de 1.999 EL T. ALCALDE D´HISENDA: Joan Quetglas
Deonato

— o —-

Ajuntament de Sant Lluís
Núm. 1436

ANUNCIO DE LICITACIÓN
Resolución del Ayuntamiento de Sant Lluís por la que se anuncia la venta

de una superficie de terreno calificado como suelo urbano, propiedad municipal,
en la Urbanización Playa de Binisafúa, mediante procedimiento abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la LCAP se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la venta de la referida parcela, conforme
al siguiente contenido.

I.- Objeto de la Licitación.- La venta de una parcela de 3.150 m2
propiedad municipal, sita en la Urbanización de la Playa de Binisafúa, de acuerdo
con el Pliego de Clásusulas Administrativas.

II.- Tipo mínimo de licitación: 3.937.000 pesetas que podrán ser mejoradas
al alza.

III.- Pago: A la firma del documento público de enajenación.
IV.- Exposición de los Pliegos.- En la Secretaría del Ayuntamiento,

sección de contratación, todos los días laborables, durante las horas de oficina,
quedando exceptuando el sábado.

V.- Garantía Provisional: Será del 2% del tipo de licitación.
VI.- Presentación de proposiciones. Atendiendo a la declaración de

Urgencia del expediente, durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación, en el Registro General del Ayuntamiento.

VII.- Apertura de Proposiciones.- Tendrá lugar a las 12 h. del día hábil
siguiente al de la apertura del sobre de la documentación.

VIII.- Modelo de Proposición.- El recogido en el Pliego de Cláusulas.
Sant Lluís, 29 de Diciembre de 1998.- El Alcalde-Presidente, Heriberto

Anglada Tudurí

— o —-

Núm. 1439
L’Ajuntament en Ple de dia 25 de gener de 1999 va aprovar inicialment

l’expedient  núm. 4/99 de Modificació de Normes Subsidiàries al sector de Torrent
de Baix, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient.

En conformitat amb la legislació vigent es publica el present anunci, per tal
que els interessats poguin presentar al legacions durant el període d’un mes, a
comptar des de la seva publicació al BOCAIB.

L’expedient es troba de manifest als Serveis Tècnics Municipals.

Sant Lluís, 26 de gener de 1999
El Batle President, Heribert Anglada Tudurí.

— o —-

Núm. 1441
L’Ajuntament en Ple de dia 25 de gener de 1999 va aprovar inicialment

l’expedient  núm. 3/99 de Modificació de Normes Subsidiàries al sector de Punta
Prima, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient.

En conformitat amb la legislació vigent es publica el present anunci, per tal
que els interessats poguin presentar al legacions durant el període d’un mes, a
comptar des de la seva publicació al BOCAIB.

L’expedient es troba de manifest als Serveis Tècnics Municipals.

Sant Lluís, 26 de gener de 1999
El Batle President, Heribert Anglada Tudurí.

— o —-

Núm. 1451
L’Ajuntament en Ple de dia 25 de gener de 1999 va aprovar inicialment

l’expedient  núm. 2/99 de Modificació de Normes Subsidiàries al sector de
S’Algar, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient.

En conformitat amb la legislació vigent es publica el present anunci, per tal
que els interessats poguin presentar al legacions durant el període d’un mes, a
comptar des de la seva publicació al BOCAIB.

L’expedient es troba de manifest als Serveis Tècnics Municipals.

Sant Lluís, 26 de gener de 1999
El Batle President, Heribert Anglada Tudurí.

— o —-

Núm. 1452
L’Ajuntament en Ple de dia 25 de gener de 1999 va aprovar inicialment

l’expedient  núm. 1/99 de Modificació de Normes Subsidiàries al sector V,
Binibèquer Vell, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, de conformitat amb la
documentació obrant a l’expedient.

En conformitat amb la legislació vigent es publica el present anunci, per tal
que els interessats poguin presentar al legacions durant el període d’un mes, a
comptar des de la seva publicació al BOCAIB.

L’expedient es troba de manifest als Serveis Tècnics Municipals.

Sant Lluís, 26 de gener de 1999
El Batle President, Heribert Anglada Tudurí.

— o —-

Núm. 1453
Se hace público para general conocimiento que mediante Resolución de

Alcaldía núm. 98/0176 de fecha 10/12/98, se procede a la aprobación definitiva
del Estudio de Detalle presentado por MERCOISA, relativo a la manzana «A»,
parcelas del 1 al 12 del polígono industrial de Sant Lluís.

Sant Lluís, 22 de enero de 1999


