
ració de la línia de rasant, siguin les voravies obra de l’Ajuntament o dels parti-
culars.

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
municipal.

Quan la utilització privativa o aprofitament especial tingui una dura-
da 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 concep-
te de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupa-
ció 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 proce-
dirà 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, pro-
cedirà 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’adjun-

tarà 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 fis-
cal.

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

posat en la Llei General Tributària, i  la seva normativa de desenvolupament .

DISPOSICION FINAL Aquesta ordenança, originàriament aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió de12 de novembre de 1998, la darrera modificació
de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari de 6 de novembre de
2009, entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB fins a la
seva modificació o derogació expressa

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjan-
çant la seva exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de es Illes Balears, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportu-
nes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base
a l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Valldemossa  a 15 de desembre de 2009.
EL BATLE
Signat Francesc J. Mulet

— o —

Num. 27606
ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL

D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS PÚBLICS AMB TAULES I CADIRES I
EXPOSITORS AMB FINALITAT LUCRATIVA.

Acordat per aquest Ajuntament en sessió de data 06 de novembre de
2009, s’aprova la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de
terrenys públics amb taules i cadires i expositors amb finalitat lucrativa i feta la
legal exposició al públic sense haver-se presentat durant el temps d’exposició
cap reclamació,  suggeriments, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3
del RD Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, es considera definitivament, transcri-

vint-se a continuació el text complet de l’ordenança.
Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança

fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació del present acord en el B.O.I.B.

TEXT DE L’ORDENANÇA

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 Refós 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 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’a-

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

Article 3. Subjecte passiu
Són 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 gaudir
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

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

Els copartícips 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, del import de la
sanció.

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, del 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:
A) Per cada m2. de superfície ocupada:  43’20  euros 
B) Per cada 0’50 m2 d’ocupació de via publica amb cossiols, paravents

i expositors: 20,00€.
Als efectes previstes 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 18,03€ per cobrir les despeses de gestió administrativa de l’autorit-
zació.

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

d) L’Ajuntament senyalitzarà la superfície a ocupar procurant deixar a les
aceres lloc suficient per el pas dels vianants

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 Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i amb el fi de garantir sempre els drets de l’Administració, tota sol·lici-
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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 del 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. El incompliment d’aquest precepte pot originar la no con-
cessió 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. El 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 Refós 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, i la seva normativa de desenvolupament.

DISPOSICIÓ FINAL Aquesta ordenança, originàriament aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió de 12 de novembre de 1998, amb aquesta darrera
modificació entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB
havent-se aprovat definitivament quedant en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjan-
çant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportu-
nes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint
en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Ocupació via publica taules i cadires

Valldemossa  a 15 de desembre de 2009.
EL BATLE   Signat Francesc J. Mulet

— o —

Num. 27607
ELEVACIÓ AUTOMÀTICA DE L’ACORD PROVISIONAL

D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Acordat per aquest Ajuntament en sessió de data 06 de novembre de
2009, s’aprova la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del Impost sobre
vehicles de tracció mecànica i feta la legal exposició al públic sense haver-se
presentat durant el temps d’exposició cap reclamació,  sugerències, de confor-
mitat amb el disposat a l’article 17-3 del RD Legislatiu 2/2004 del TRLRHL, es
considera definitivament, transcrivint-se a continuació el text complet de l’or-
denança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança
fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació del present acord en el B.O.I.B.

TEXT DE L’ORDENANÇA

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

FONAMENT LEGAL I FET IMPOSABLE
Art. 1er. - 1. De conformitat amb el disposat als articles 92 i següents del

Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals , s’estableix l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA, que gravarà els vehicles d’aquesta naturalesa, aptes
per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i catego-
ria.

2. Se considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matri-
culat als registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa en els
mateixos. Als efectes d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles
provists de permisos temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a aquest impost els vehicles que havent estat donats
de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden estar autoritzats per
circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o carreres limi-
tades als d’aquesta naturalesa.

SUBJECTE PASSIU
Art. 2on.- Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o

jurídiques i les Entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, al nom de la qual consti el vehicle en el permís de circulació.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Art. 3er.- 1. Estaran exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals

adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars,

Agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que
siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de
reciprocitat en la seva extensió i grau.

Així mateix, estaran exempts de l’impost els vehicles dels Organismes
internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres
amb estatut diplomàtic.

c) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l’assistència
sanitària, que pertanyin a la Creu Roja Espanyola.

d) Els cotxes d’invàlids o els adaptats per a la seva conducció per dismi-
nuïts físics, sempre que no superin els 12 cavalls fiscals i pertanyin a persones
invàlides o disminuïdes físicament.

e) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de
concessió administrativa atorgada pel municipi de la imposició.

f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària protists de la Targeta
d’Inspecció Agrícola.

2. Per poder disfrutar de les exempcions a què se refereixen les lletres d)
i f) de l’apartat 1 del present article els interessats hauran d’instar la seva con-
cessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i causa del
benefici. Declarada aquesta per l’administració municipal s’expedirà un docu-
ment que acrediti la seva concessió.

2- Bonificacions
a) Tindràn una bonificació del 100 per 100 de la tarifa d’aquest impost tots

aquells vehicles històrics, o aquells que tenguin una antiguitat mínima de vint-
i-cinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si aquesta no es
conegués es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació, en el seu
defecte, la data en que el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

b) Tindran una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels
titulars dels vehicles de propulsió elèctrica o híbrids

c) Tendran una bonificació del 25% de la quota de l’impost a favor dels
titulars dels vehicles que per la classe de carburant utilitzat acreditin uns nivells
d’emissió de CO2 inferior o igual  als 130 g. CO2/KM segons la bases de dades
de IDA3

Totes les sol·licituds de bonificacions seran tramitades, i en el seu cas con-
cedides prèvia petició de l’interessat aportant la documentació necessària acre-
ditativa del compliment dels requisits exigits per la seva concessió

Els efectes de la concessió de beneficis fiscals se inicien a partir de l’e-
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