
Ajuntament de Campos
Num. 23632

Havent transcorregut el termini legalment establert per a la presentació
d�al·legacions o reclamacions contra l�aprovació provissional de la modificació
de les ordenances fiscals, s�han presentat al·legacions a n�aquesta modificació
per part de Joan Juan Pons i Guillem Joan Vidal Ollers, regidors del Grup muni-
cipal nacionalista PSM-EN. Les al·legacions han estat resoltes pel ple de la
Corporació, en sessió extraordinària de 22 de desembre de 2003; i s�han apro-
vat definitivament les modificacions de les ordenances fiscals. I en compliment
del què disposa l�article 17.3 i 4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regula-
dora de les Hisendes Locals, en relació amb l�article 70 de la Llei 7/1985, de 2
d�abril, tot seguit es publica el text de l�acord d�aprovació definitiva, amb inclu-
sió del text íntegre de la modificació de les ordenances:

Estimar parcialment les al·legacions presentades per Joan Juan Pons i
Guillem Joan Vidal Ollers, com a regidors del Grup municipal nacionalista
PSM-EN, mitjançant escrit de 15 de novembre de 2003, RGE núm. 2476, refe-
rent a la modificació de les ordenances fiscals aprovada provisionalment pel Ple
de 29 de setembre de 2003. 

Canviar la redacció de l�ordenança reguladora de la taxa per l�expedició
de documents, en el paràgraf on es fa referència a que �gaudiran d�exempció
aquells contribuents inscrits en el padró de la beneficència com a pobres de
solemnitat, o que hagin obtingut el benefici judicial de pobresa�, substituïnt-ho
per �gaudiran d�exempció aquells contribuents que acreditin la manca de capa-
citat econòmica, o que hagin obtingut el dret de justícia gratuita�, considerant
que aquesta redacció s�ajusta més al temps actual.

Retirar l�apartat 4 de l�article 6 de l�ordenança reguladora de la taxa pel
servei de guarderia infantil municipal, on es preveu un increment del 20 per 100
del preu en el cas dels no inscrits en el padró com a residents en aquest munici-
pi, ja que existeix jurisprudència segons la qual aquest seria un cas d�inconsti-
tucionalitat, ja que no es pot penalitzar els usuaris pel fet de no estar inscrits al
padró com a residents en aquest municipi, quan reben el mateix servei.

Desestimar la resta d�al·legacions presentades i que es refereixin a aspec-
tes legals, per la motivació exposada a l�informe emès pel secretari-interventor
d�aquest Ajuntament, i que consta a l�expedient.

Desestimar la resta d�al·legacions presentades i que es refereixen a aspec-
tes de caire polític, de conveniència o oportunitat, considerant que la redacció
de les ordenances és la més adequada als interessos municipals i generals de la
població, i que els preus previst són necessaris per tal de poder continuar pres-
tant els serveis municipals que es presten, enlloc d�haver-los de suprimir per no
poder-ne soportar la despesa que suposen.

Aprovar definitivament el text de les ordenances fiscals reguladores de les
taxes i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, tal com varen ser apro-
vats provisionalment pel Ple de 29 de setembre de 2003, amb les úniques modi-
ficacions que s�han exposat als apartats 2 i 3 d�aquest acord.

Ordenar la publicació íntegra dels texts d�aquestes ordenances al BOIB. 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA
D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.4.c) de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 15 a 19 d�aquest text legal, l�Ajuntament estableix la taxa per
atorgament de llicències o autoritzacions administratives d�autotaxis i altres
vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta Ordenança.

Article 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la

realització de les activitats que, en relació amb l�atorgament de llicències d'au-
totaxis i vehicles de lloguer corresponen a aquest Ajuntament i que s'assenyalen
a continuació:

a) Atorgament i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s�escaigui el seu

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

sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal.

Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius

contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'ar-
ticle 33 de la Llei General Tributària, següents:

1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedi-
ció de la llicència o s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència.

2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objec-
te de revisió, bé sigui ordinària o extraordinària.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determi-

nades com a tals a la legislació general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada

segons la naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:

Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències Euros
a) Llicències de classe A 100,00
b) Llicències de classe B 150,00
Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències
a)Transmissió � inter vivos�
1. De llicències de la classe A 60,00
2. De llicències de classe B 90,00
b) Transmissions � mortis causa�
1. La primera transmissió de llicència, sia A sia B, 
a favor dels hereus forçosos 90,00
2. Transmissions ulteriors de llicències A i C 120,00
Epígraf 3. Substitució de vehicles
a) De llicència  classe A 60,00
b) De llicència classe B 60,00

Article 7. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en la data en què aquest

Ajuntament atorgui o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva
transmissió, o la substitució del vehicle.

Article 8. Règim de declaració i d�ingrés
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a

aquesta taxa es realitzaran a instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què

es tracti i s'hagin realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte
de liquidació d'ingrés directe i els contribuents procediran al seu pagament en
els períodes següents:

a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del
mes natural següent

b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del
mes natural següent

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta. 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA I
CUSTÒDIA DE CANS ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst a l�articles 20.1.B) de la Llei 39/1988, de 28 de des-

embre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 d�aquest text legal, l�Ajuntament estableix la taxa per reco-
llida i custòdia de cans abandonats a la via pública, que es regirà per aquesta
Ordenança.

Article 2. Fet impossible
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de reco-

llida i custòdia de cans quan l�animal va a lloure per la via pública, i la seva cus-
tòdia en un centre municipal o concertat, dins a fora d�aquest terme municipal.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius els propietaris dels animals recollits, que estàn obli-

gats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que
correspongui, segons la infracció comesa.

Article 4. Quotes tributàries
La quota tributària és el resultat d�aplicar les següents tarifes, en euros:

Per recollida Euros
Animals fins a 10 quilògrams 60,00
Animals entre 10 i 20 quilògrams 80,00
Animals de més de 20 quilògrams 100,00
Per custòdia Euros per dia
Animals fins a 10 quilògrams 0,80
Animals entre 10 i 20 quilògrams 1,20
Animals de més de 20 quilògrams 2,00

94 BOIB Num. 181 EXT. 31-12-2003



Per assistència veterinària s�aplicarà el barem d�honoraris nímin establert pel
Col·legi de Menescals, més el cost dels productes mèdic-farmacèutics utilitzats,
més 0,50 euros en concepte de despeses d�administració.
En el cas de sacrifici de l�animal, s�aplicarà la tarifa següent:
Per sacrifici Euros
Animals fins a 15 quilògrams 4,00
Animals de mès de 15 quilògrams 5,00

En el cas que la recollida tengui lloc entre les 20.00 i les 08.00, de dilluns
a divendres, o en cap de setmana, la quota per recollida s�incrementa un 100 per
100.

Article 5. Normes de gestió i recaptació
La taxa s�acredita en el moment de la prestació del servei. 
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliura-

ment d'un comprovant que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema auto-
màtic. Els imports recaptats s'ingressen i es liquiden a la Tresoreria Municipal
amb la periodicitat que determini l'ajuntament.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLA-
VEGUERAM

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.4.r) de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 15 a 19 d�aquest text legal, l�Ajuntament estableix la taxa per
prestació del servei de clavegueram, que es regirà per aquesta Ordenança.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si

concorren les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clave-
gueres municipal.

b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials,
negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal.

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

Article 3. Subjectes passius
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 següents:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el pro-

pietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior,

els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests
serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o
arrendataris, fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocu-
pant o usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que
podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris
respectius del servei.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determi-

nades com a tals a la legislació general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l�exacció d�aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorit-

zació de presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en
la quantitat fixa de 80,00 euros per habitatge o local comercial.

2. Com a quota tributària s'aplicarà la tarifa següent:

Euros
Per cada habitatge 8,00
Per cada habitatge d�hotel, pensió, residència o similar 8,00
Per cada bar, cafeteria, restaurant, sala de festes o similar 18,00
Resta establiments 8,00

Article 7. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat

municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de  la llicència

de presa, si el subjecte passiu la formulà expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal.

L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa es  produirà amb independència
que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de
l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.

2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals
són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin faça-
na als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la
distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà
fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

3. El període impositiu comprèn l�any natural, i pels exercicis següents al
de l�alta en el registre de contribuents, l�acreditament de la taxa es produeix el
dia primer de cada any.

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declara-

cions d'alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que
hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i
l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efec-
te a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el
termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i de baixa.

Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial
en el cens es farà d'ofici.

2. Les quotes que s�acreditin per aquesta taxa es recaptaran junt amb el
subministrament d�aigua. Per raons d�eficàcia, ambdós tributs es notificaran en
el mateix rebut.

3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·lici-
tud corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest
Ajuntament practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual es notificarà per a
ingrés directe en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que
són:

a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del
mes natural següent

b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del
mes natural següent

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS D�ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS
MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.4.v) de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 15  a 19 d�aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per la prestació de serveis i la realització d�activitats d�ensenyament en l�esco-
la de Música i en altres establiments docents municipals, que es regirà per
aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realitza-

ció d�activitats d�ensenyament en l�escola de Música i en altres establiments
docents municipals, destinats a impartir ensenyaments especials.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les per-

sones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realitza-
ció de les activitats d�ensenyament que es detallen a l�article 6 d�aquesta
Ordenança.

2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d�edat, vindran obligats al
pagament els seus pares o tutors.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determi-

nades com a tals a la legislació general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s�aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del

deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l�apartat anterior, a l�article 6.2 d�aquesta
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Ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius
acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis

d�ensenyaments especials que s�hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:

Epígraf 1. escola de música Euros
Quota per matrícula (INCLOU TOT EL CURS) 20
Quota per assignatura i mes:
llenguatge musical 30,00
instruments 30 minuts 24,00
INSTRUMENTS 45 MINUTS 36,00
INSTRUMENTS 60 MINUTS 44,00
MÚSICA I MOVIMENT 20,00
BALL DE BOT 20,00

Epígraf 2. altres cursos Euros
QUOTA PER MATRÍCULA 50
QUOTA PER CADA DIA DE DURADA DEL CURS 10

2. Reduccions a les quotes de l�Escola de Música:
Per pertànyer a família nombrosa: 10 per 100 de reducció. 
Per família nombrosa + 2 membres de la mateixa família a l�escola:  15

per 100 reducció
Per família nombrosa + 3 membres de la mateixa família a l�escola: 20 per

100 de reducció
Dos membres de la mateixa família a l�escola: 10 per 100 de reducció
D�aquestes reduccions se n�aplicarà una per cada cas, al més favorable a

l�interessat. 
3. En situacions d�escassa capacitat econòmica, que valorarà l�àrea de

Serveis Socials de l�Ajuntament, quan s�imparteixin classes de música o altres
ensenyaments especials, s�aplicaran les tarifes reduïdes que aconsellin els
mateixos serveis socials per a cada cas concret, atenent a les circumstàncies con-
cretes.

4. En el cas que els usuaris no estiguin inscrits com a residents en el Padró
municipal en aquest municipi, les tarifes s�incrementaran un 20 per 100.

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa per ensenyament a l�Escola de Música s�acredita en el moment

de formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de  la rebuda
efectiva d�ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al
sol·licitant.

2. En les taxes per ensenyaments diferents a l�esmentat a l�apartat 1, s�a-
plicaran els criteris següents:

a) Quan es tracti de serveis que s�han de dur a terme en un dia, la taxa s�a-
credita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual  no es realitzarà sense
que s�hagi efectuat el pagament de la taxa.

b) En el cas que la sol·licitud del servei s�estengui a varis mesos, la taxa
s�acreditarà quan s�iniciï la prestació del servei o la realització de l�activitat
d�ensenyaments especials.

Amb caràcter previ a l�inici del servei s�haurà de dipositar l�import corres-
ponent al pagament del primer període trimestral de prestació del servei.

Article 8. Règim de declaració i d�ingrés
1. La taxa per serveis a l�Escola de Música s�haurà de pagar quan es for-

malitza la inscripció o matrícula.
2. En el cas de taxes per altres ensenyaments especials, que s�estenguin a

varis mesos, es pagarà dins els primers deu dies de cada trimestre natural, dels
compresos al Curs escolar, l�import corresponent a tres mesos.

3. La taxa s�exigirà en règim d�autoliquidació.
4. Quan es sol·licita la prestació del servei,  es presentarà degudament

complimentat l�imprès d�autoliquidació de la taxa.
5. L�ingrés de la quota tributària s�efectuarà simultàniament a la presenta-

ció de l�autoliquidació.
6. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària,

que sol·licitarà l�interessat en les oficines municipals.
7. Les quotes liquidades i no satisfetes s�exigiran per la via de constren-

yiment. 

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES

DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA
PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MER-
CADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.3 h de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 15  a 19 d�aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per les entrades de vehicles a través de les voreres i descàrrega de mercaderies
de qualsevol classe que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

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

per l�entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe,
especificat en les tarifes contingudes a l�article 6 d�aquesta Ordenança.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les per-

sones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l�article 33 de
la Llei General Tributària,  titulars de les llicències per a gaudir de l�aprofita-
ment especial, o els qui es beneficiïn de l�aprofitament, si es va procedir al gau-
diment sense l�oportuna autorització.

2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de
les voreres, tendran la condició de substituts del contribuent els propietaris de
les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determi-

nades com a tals a la legislació general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. L�Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obli-

gats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofita-
ments especials referits a l�article 1 d�aquesta Ordenança, sempre que siguin
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i
per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa de persones, animals i/o béns.

2. No s�aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d�acord amb el següent quadre de

tarifes:

Tarifa primera
Entrada de vehicles a edificis amb aparcaments individuals de propietat

privada dins d'un aparcament general que formin part de comunitats de propie-
taris, que prohibeixen l'aparcament de vehicles que no siguin propietat de qual-
que membre de la comunitat.

Quantitat anual Euros
Per cada plaça:          30,00

Tarifa segona
Entrada a garatges o locals privats, individuals:

Quantitat anual Euros
Per cada garatge 30,00

Tarifa tercera
Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials, que no siguin de titu-

laritat pública, per a la vigilància de vehicles, mitjançant preu per temps d'esta-
cionament (aparcament per hores)

Quantitat anual Euros
Capacitat local de 1 a 20 places: 300,00
Capacitat local de 21 a 60 places: 500,00
Per cada plaça que passi de 60 places: 30,00

Tarifa quarta
Entrada a locals per a la reparació de vehicles, exposició, venda o per a la

prestació dels serveis de rentat, etc.

Quantitat anual Euros
30,00

Tarifa cinquena
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Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de mer-
caderies.

Quantitat anual Euros
30,00

Tarifa sisena

Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic per a càrrega i descàrrega.

Quantitat anual Euros
30,00

Article 7. Acreditament
1. La taxa s�acreditarà quan s�iniciï  l�aprofitament especial, moment que,

a aquests efectes, s�entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si
la mateixa fou sol·licitada.

2. 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 a gaudir de l�a-
profitament regulat en aquesta Ordenança.

3. Quan s�ha produït l�aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l�a-
creditament de la taxa té lloc en el moment  de l�inici d�aquest aprofitament.

Article 8. Període impositiu
1. Quan l� aprofitament especial hagi de durar menys d�un any, el període

impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l�aprofitament especial s�estengui a varis

exercicis, l�acreditament de la taxa tindrà lloc l�1 de gener de cada any i el perí-
ode impositiu comprendrà l�any natural, excepte en els supòsits d�inici o cessa-
ment en la utilització privativa o aprofitament especial.

3. Quan no s�autoritzi l�aprofitament especial o per causes no imputables
al subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment  , procedirà la devolu-
ció de l�import satisfet.

Article 9. Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa s�exigirà en règim d�autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l�aprofitament especial, s�ad-

juntarà plànol detallat de l�aprofitament, es declararan les característiques del
mateix i es presentarà degudament complimentat l�imprès d�autoliquidació de la
taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent
els elements de la declaració a l�objecte que el funcionari municipal competent
presti l�assistència necessària per a determinar el deute. 

3. Tractant-se d�aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis
exercicis, el pagament de la taxa s�efectuarà en el primer trimestre de cada any.
Amb la finalitat de facilitar el pagament, l�Ajuntament trametrà al domicili del
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancà-
ria col·laboradora.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invali-
da l�obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l�Ajuntament en el
seu calendari fiscal.

4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la
taxa; en aquest cas, s�ordenarà el càrrec en compte bancari durant l�última des-
ena del període de pagament voluntari.

Article 10. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d�aprofitaments especials continuats que s�estenguin a varis

exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt
amb l�alta en el registre de contribuents. La taxa d�exercicis successius es noti-
ficarà col·lectivament, mitjançant l�exposició pública del padró en el tauler d�a-
nuncis de l�Ajuntament, pel termini d�un mes comptat des de l�inici del període
de cobrament.

2. Els períodes de cobrament s�anunciaran mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.

Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.4.ny) de la Llei 39/1988, de 28

de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dis-
posen els articles 15 a 19 d�aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per la prestació del servei de guarderia infantil municipal, que es regirà per

aquesta Ordenança.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d�atenció,

cura i vigilància dels nens, pròpies de les guarderia infantils, quan es realitzin
pels serveis municipals.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del

servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l�ac-
tivitat duta a terme per la guarderia infantil municipal.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determi-

nades com a tals a la legislació general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s�aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la deter-

minació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aques-
ta taxa.

2. Malgrat el disposat a l�apartat anterior, a l�article 6.2 d�aquesta
Ordenança es conténen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius
acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Euros
Per matrícula i material escolar (en el moment de la inscripció), per curs 20
Per atenció de dilluns a divendres, de 07.30 a 19.00, un mes 120
Per atenció, a més, de dilluns a divendres, de 13.00 a 15.00, un mes 15
Per atenció entre les 07.30 i les 13.00, un mes 70
Per atenció entre les 15.00 i les 19.00, un mes 60
Per donar dinar una cuidadora (que duran de ca seva), cada dia 1,5
Per un sol dia aïllat 15

2. En situacions d�escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en
el punt anterior es reduiran en la mesura que indiquin els serveis socials muni-
cipals per a cada cas concret, atenent a les circumstàncies pròpies del cas. Als
efectes d�obtenir aquesta reducció, s�haurà de presentar la corresponent sol·lici-
tud, adjuntant còpia de l�última declaració d�IRPF, a l�àrea de Serveis Socials.
Aquest Servei informarà sobre la procedència d�aplicar el benefici sol·licitat.

3. En situacions d�absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tari-
fes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l�àrea de
Serveis Socials.

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s�han de dur a terme

en un dia, la taxa s�acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no
es realitzarà sense que s�hagi efectuat el pagament de la taxa.

2. En el cas que la sol·licitud del servei s�estengui a varis mesos, la taxa
s�acreditarà quan s�iniciï la realització de l�activitat que constitueix el fet impo-
sable.

Amb caràcter previ a l�inici del servei s�haurà de dipositar l�import corres-
ponent al pagament del primer mes de prestació. 

Article 8. Règim de declaració i d�ingrés 
1. La taxa s�exigirà en règim d�autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament

complimentat l�imprès d�autoliquidació de la taxa.
3. L�ingrés de la quota tributària s�efectuarà simultàniament a la presenta-

ció de l�autoliquidació.
4. Tractant-se de la taxa per serveis de guarderia infantil municipal que

s�esténen al llarg de varis mesos, un cop transcorregut el primer mes natural
següent a la data d�inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual
durant els primers cinc dies de cada mes.

5. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària,
que sol·licitarà l�interessat en les oficines municipals.

6. Les quotes liquidades i no satisfetes s�exigiran per la via de constren-
yiment. 

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
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aquesta.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.4.h) de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre , reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dis-
posen els articles 15 a 19 d�aquest text legal, l�Ajuntament estableix la taxa per
concessió de llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta Ordenança.

Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i

administrativa, que tendeix a la concessió de llicències urbanístiques, ja siguin
de construcció, obra i/ instal·lació de qualsevol tipus, exigides per la legislació
del sòl i ordenació urbana, i qualsevol altre legislació sectorial.

Article 3. Subjectes passius
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
propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es rea-
litzin les construccions o instal·lacions, o s'executin les obres.

2. En tot cas tendràn la condició de substituts del contribuent els cons-
tructors i els contractistes de les obres.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determi-

nades com a tals en la legislació general truibutària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Base imposable
Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i/o obra, quan siguin

moviments de terra, obres de nova planta i modificació d'estructures o aspecte
exterior de les edificacions existents, així com instal·lació, obertura i/o funcio-
nament d�establiments.

b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de
la primera utilització dels edificis i de la modificació del seu ús.

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte
de l'Impost sobre Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de
demolició de construccions.

d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible
des de la via pública.

e) Canvi de titularitat de la llicència.

Article 6. Quota tributària
Per a determinar la quota tributària s�aplicarà els següents tipus de grava-

men a la base imposable:
El 0,5 per 100, en els supòsits de l'article anterior, sempre que el pressu-

post sigui superior a 12.000,00 euros.
60,00 euros en el cas que el pressupost no sigui superior a 12.000,00

euros.
60,00 euros per m2 de cartell, en el supòsit d) de l�article anterior.
60,00 euros per un canvi de titularitat de llicència.

Article 7. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.

Article 8. Acreditament
1. La taxa s�acreditarà quan s�iniciï la prestació del servei o realització de

l�activitat municipal.
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit

previ de una quantia equivalent a l�import, conegut o estimat, de la taxa.
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la lli-

cència corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, inde-
pendentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin auto-
ritzables.

4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap
manera la denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condiciona-
da a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.

Article 9. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presen-

taran, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran
un certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detalla-
da de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'im-
port estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici. 

2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'e-
xigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a
la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descrip-
ció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels mate-
rials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les
dades de les quals permetin comprovar el seu cost. En qualsevol cas, els tècnics
municipals donaràn el vist i plau, o establiràn un pressupost que considerin real
i ajustat a cada sol·licitud.

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificàs o
ampliàs el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant
el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modifica-
ció o ampliació.

Article 10. Règim de declaració i d�ingrés
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l�article 8.2 d�aquesta Ordenança

s�haurà de constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de
sol·licitar la llicència.

2.Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el
fet imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i
efectiu de les construccions i la superfície dels cartells instal·lats i, a la vista del
resultat d�aquesta comprovació, es practicarà la liquidació definitiva.

3. La liquidació es notificarà al substitut del contribuent i s�haurà de satis-
fer en els períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:

a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del
mes natural següent

b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del
mes natural següent

4. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic
s�apliqui com a pagament a compte de la liquidació. En aquest cas, només
s�haurà de pagar la diferència entre el deute tributari originat per la liquidació
de la taxa i la quantia del dipòsit.

Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.4.a) de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l�Ajuntament estableix la taxa per
expedició de documents administratius i per la utilització de documentació
municipal, que es regirà per aquesta Ordenança

Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa des-

envolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tot tipus de docu-
ments que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració o les autori-
tats municipals.

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

3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment
d'obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho esta-
ran les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts,
els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i
els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència
municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domi-
ni públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que
aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.

Article 3. Subjectes passius
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 de les quals redundi la tramitació del document o expe-
dient de què es tracti.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determi-

nades com a tals en la legislació general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents que acreditin la manca de
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capacitat econòmica o que hagin obtingut el dret de justicia gratuita.
2. No s�aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del

deute.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenya-

larà segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'a-
cord amb les tarifes següents:

Euros
Epígraf 1. Censos de població d�habitants
1. Certificacions d�empadronament en el cens de població,
encara que sigui negativa

- Vigent 1,00
- De censos anteriors 2,00
2. Certificats de convivència i residència 1,00
Epígraf 2. Certificacions 
1. Certificació de documents o acords municipals 10,00
2. Altres certificacions 12,00
3. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les 
oficines municipals 10,00
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Per expedició de certificacions i informes en expedients de
traspassos, d�obertura o similars de locals, per cada un 10,00

3. Per l�acarament de documents a instància de part, per cada un 10,00
4. Per cada document que s�expedeixi en fotocòpia, per cada foli A4 0,20
5. Per cada document que s�expedeixi en fotocòpia, per cada foli A3 0,50
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d�urbanisme
1. Per cada certificació d�antiguitat d�edificació, a instància de part 60,00
2. Per cada certificació de final d�obra 60,00
3. Obtenció de cèdula urbanística 60,00
Epígraf 5. Utilització de documentació de l�arxiu municipal
1. Per certificacions de documents 30,00
2. Per l�acarament de còpia de documents 10,00
3. Per recerca de documents, encara que sigui amb resultat negatiu,
per cada hora 24,00

4. Per l�emissió d�informe tècnic 30,00

2. La quota de tarifa correspòn a la tramitació completa, en cada instàn-
cia, del document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva
resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord
recaigut.

3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incre-
mentaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgèn-
cia la tramitació dels expedients que motivin l'acreditament.

Article 7. Acreditament
1. La taxa s�acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l�actuació o

l�expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s�hagi efectuat el paga-
ment corresponent.

2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament
es produeix quan esdevenguin les circumstàncies que originin l'actuació muni-
cipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però
que redundi en benefici seu.

Article 8. Règim de declaració i d�ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment

del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud o de tramitació del document
o l'expedient. El segell pot ésser substituït per la impressió mecànica de la taxa.

2. L�ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l�article 71 de la

Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú, que no arribin degu-
dament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no
s�esmena la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el
termini de 10 dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, pas-
sat aquest termini, si no ho ha fet es tendran els escrits per no presentats i la
sol·licitud serà arxivada.

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació tributària

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE
VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa

A l�empara del previst als articles 58 i 20.4.a) de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 15 a 19 d�aquest text legal, l�Ajuntament estableix la taxa per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a
la via pública, que es regirà per aquesta Ordenança.

Article 2. Fet impossible
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1. la prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors

no ho fan i concorren alguna de les circumstàncies següents:
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la

circulació
b) Es pot presumir racionalment l�abandó del vehicle en la via pública
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat

Vial
2. El dipòsit del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal

per l�interessat. 

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estàn obli-

gats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que
correspongui, segons la infracció comesa.

Article 4. Quotes tributàries
La quota tributària és el resultat d�aplicar les següents tarifes, en euros:

Per retirada i transport de cada vehicle Per retirada
Depòsit per dia
1.Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes
i altres vehicles de característiques anàlogues 60,00
5,00
2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a
3.500 kg. PMA. 100,00
6,00
3. Tota mena de vehicles amb PMA superios a
3.500 kg. PMA. 200,00
10,00

En el cas que la retirada tengui lloc entre les 20.00 i les 08.00, de dilluns
a divendres, o en cap de setmana, aquesta quota s�incrementa un 50 per 100

Article 5. Normes de gestió i recaptació
La taxa s�acredita en el moment de la prestació del servei. 
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliura-

ment d'un comprovant que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema auto-
màtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts
amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat
que determini l'ajuntament.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA MUNICIPAL PER A LA TERCERA EDAT

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.4.ny) de la Llei 39/1988, de 28

de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dis-
posen els articles 15 a 19 d�aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per la prestació del servei de Residència municipal per a la tercera edat, que es
regirà per aquesta Ordenança.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d�atenció,

cura i vigilància dels usuaris, pròpies de les residències per a la tercera edat,
quan es realitzin pels serveis municipals.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del

servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l�ac-
tivitat duita a terme per la Residència municipal per a la tercera edat.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determi-

nades com a tals a la legislació general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s�aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la deter-
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minació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aques-
ta taxa.

2. Malgrat el disposat a l�apartat anterior, a l�article 6.2 d�aquesta
Ordenança es conténen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius
acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la tarifa següent:

Euros
Per atenció diària, les 24 hores, un mes              595

2. En el cas que l�usuari no disposi de prou ingressos per a satisfer la tari-
fa, s�aplicarà una de les mesures següents:

Que els familiars de primer grau o hereus es facin càrrec de la diferència,
fins arribat al toral, mitjançant contracte.

L�usuari presentarà un certificat d�havers i del moviment patrimonial, dels
darrers 5 anys; i si és possible, l�usuari donarà a l�Ajuntament, de manera gra-
tuïta i lliures de càrregues i gravàmens, béns sufucuents per a poder fer front al
deute que es pugui generar; en el seu moment, l�Ajuntament liquidarà el deute,
venent aquests béns en subhasta pública, i retornarà als hereus el sobrant, si n�hi
hagués. En cas que no hi hagués prou béns per donar i en els certificats esmen-
tats es demostrassin moviments, la diferència la cobrirà el/s beneficiari/s.

3. En situacions d�escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en
el punt anterior es reduiran en la mesura que indiquin els serveis socials muni-
cipals per a cada cas concret, atenent a les circumstàncies pròpies del cas. Als
efectes d�obtenir aquesta reducció, s�haurà de presentar la corresponent sol·lici-
tud, adjuntant còpia de l�última declaració d�IRPF, a l�àrea de Serveis Socials.
Aquest Servei informarà sobre la procedència d�aplicar el benefici sol·licitat.

4. En situacions d�absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tari-
fes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l�àrea de
Serveis Socials.

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s�acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no

es realitzarà sense que s�hagi efectuat el pagament de la taxa.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s�estengui a varis mesos, la taxa

s�acreditarà quan s�iniciï la realització de l�activitat que constitueix el fet impo-
sable.

Amb caràcter previ a l�inici del servei s�haurà de dipositar l�import corres-
ponent al pagament del primer mes de prestació. 

Article 8. Règim de declaració i d�ingrés 
1. La taxa s�exigirà en règim d�autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament

complimentat l�imprès d�autoliquidació de la taxa.
3. L�ingrés de la quota tributària s�efectuarà simultàniament a la presenta-

ció de l�autoliquidació.
4. Tractant-se de la taxa per serveis de guarderia infantil municipal que

s�esténen al llarg de varis mesos, un cop transcorregut el primer mes natural
següent a la data d�inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual
durant els primers cinc dies de cada mes.

5. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària,
que sol·licitarà l�interessat en les oficines municipals.

6. Les quotes liquidades i no satisfetes s�exigiran per la via de constren-
yiment. 

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta, tot i que només serà d�aplicació als usuaris que entrin a la Residència
a partir de l�entrada en vigor d�aquesta ordenança, mentre que als que ja són
usuaris se�ls mantendrà el règim anterior.    

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARA-
DES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRAC-
CIONS I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC

Article 1. Fonament i naturalesa
A l�empara del previst als articles 58 i 20.3.n de la Llei 39/1988, de 28 de

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 15  a 19 d�aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic  que es regirà per aquesta

Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l�aprofitament especial del domini

públic local que beneficia de manera particular els subjectes passius i que es
produeix per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, així com
l�autorització d�espectacles o atraccions de fira, encara que estiguin en terreny
particular, i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així

com les entitats a què es refereix l�article 33 de la Llei General Tributària a favor
de les quals s�atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments que consti-
tueixin el fet imposable d�aquesta taxa.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determi-

nades com a tals a la legislació general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l�in-

teressat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. L�Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obli-

gats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofita-
ments especials referits a l�article 1 d�aquesta Ordenança, necessaris per als ser-
veis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s�aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute.

Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s�obté de l�aplicació de les tarifes

contingudes als apartats següents:

Tarifa primera. Aprofitaments generals

Epígraf Euros
1. Instal·lació de parades de venda de qualsevol producte, els dies 
assenyalats per a mercat, per cada m2 o fracció i dia, els dies de mercat normal. 1,00
2. Instal·lació de parades de venda de qualsevol producte, els dies 
assenyalats per a mercat, per cada m2 o fracció i dia, els dies 
de fira o festes populars 5,00
3. Instal·lacions que utilitzin terrenys destinats a espectacles,
mitjançant entrada de pagament, per cada dia 6,00

4. Llicències per aparells automàtics de funcionin amb monedes 
i estiguin situats a  l�espai públic (com màquines expenedores de begudes),
per cada m2 o fracció i dia  3,00

5. Autorització de rodatge cinematogràfic en el terme municipal, entès
com a filmació o sessió fotogràfica que realitzin productores professionals 

o persones amb ànim de lucre, en qualsevol mitjà, tan si va destinat a 
cinema com a televisió, com a rodatge d�espots publicitàris o qualsevol 
altre mitjà al que vagi destinat, per cada dia o fracció 600,00
6. Autorització d�instal·lació d�atraccions de fira, cotxets de xoc, o 
qualsevol altre, encara que estiguin en terreny particular, per cada m2
o fracció i dia 3,00

2. Quan per a l�autorització s�utilitzi procediment de licitació pública,
l�import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

Article 7. Acreditament
1. La taxa s�acreditarà quan s�iniciï l�aprofitament especial , moment que,

a aquests efectes, s�entén que coincideix amb el de l�atorgament de la llicència,
si fou sol·licitada, o en el moment de la visita del zelador municipal, si no s�ha-
gués sol·licitat.

2. 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 a procedir a les
instal·lacions de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aques-
ta Ordenança.

3. Quan s�ha produït l�aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l�a-
creditament de la taxa té lloc en el moment de l�inici d�aquest aprofitament.

Article 8. Període impositiu
1. Quan l�ocupació de les vies púbiques mitjançant els elements referits a

l�article 1  hagi de durar menys d�un any, el període impositiu coincidirà amb
aquell determinat en la llicència municipal.

2. Quan la duració temporal de la instal·lació s�estengui a varis exercicis,
l�acreditament de la taxa tindrà lloc l�1 de gener de cada any i el període impo-
sitiu comprendrà l�any natural, excepte en els supòsits d�inici o cessament en la
utilització privativa o aprofitament especial.

3. Si no s�autoritzàs la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables
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al subjecte passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la
devolució de la taxa satisfeta.

Article 9. Règim de declaració i d�ingrés 
1. La taxa s�exigirà en règim d�autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitatments especials

es presentarà degudament complimentat l�imprès d�autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent

els elements de la declaració a l�objecte que el funcionari municipal competent
presti l�assistència necessària per a determinar el deute. 

Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la

taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s�aplicarà el que dis-
posa la legislació general tributària.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L�IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Article 1.  Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de l�impost, la realització, dins del terme

municipal, de qualsevol construcció, instal·lació i/o obra per a la qual s�exigei-
xi l�obtenció de la corresponent Llicència d�obra urbanística, o bé d�instal·lació,
d�obertura i/o funcionament d�activitat, s�hagi obtingut o no l�esmentada llicèn-
cia, sempre que la seva expedició corresponqui a aquest Municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a que es refereix l�apartat ante-
rior, podràn consistir en:

a) Obres de construcció d�edificacions i instal·lacions de tota classe de
nova planta.

b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició inte-

rior com el seu aspecte exterior.
d) Altres actuacions urbanístiques.
e) Al·lineacions i rasants.
f) Obres de fontaneria i clavegueram.
g) Obres a cementeris.
h) Qualsevol altra obra i/o instal·lació que requereixi llicència municipal.

Artícle 2. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d�aquest impost, a títol de contribuent, les perso-

nes físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l�article 33 de la Llei
General Tributària, propietàris dels inmobles sobre els que es realitzin les cons-
truccions, instal·lacions o obres sempre que siguin propietaris de les obres, en
els altres casos es considerarà contribuent a qui ostenti la condició de titular de
l�obra.

2. Ténen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent,
els qui sol·licitin les corresponens llicències o realitzin les construccions, ins-
tal·lacions o obres, si no fossin els propis contribuents.

Article 3. Base imposable, quota i pagament.
1. La base imposable d�aquest impost està constituida per el cost real i

efectiu de la construcció, instal·lació o obra.
2. La quota de l�impost serà el resultat d�aplicar a la base imposable el

tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà el 3 per 100 del cost real i efectiu de la cons-

trucció, instal·lació i/o obra.
4. L�Impost es paga en el moment de sol·licitar la llicència per a la cons-

trucció, instal·lació o obra.

Article 4. Gestió.
1. Quan es sol·liciti la llicència es practicarà una liquidació provisional,

determinant-se la base imposable en funció del pressupost presentat pels inte-
ressats, sempre que aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent;
en un altre cas, la base imposable serà determinada pels tècnics municipals, d�a-
cord amb el cost estimat del projecte.

2. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament rea-
litzades i del cost real efectiu d�aquestes, l�Ajuntament, mitjançant la compro-
vació administrativa, podrà modificar, en el seu cas, la base imposable a que es
refereix l�apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva, i exi-
gint del subjecte passiu o reintegrant-li, en el seu cas, la quantitat que corres-
pongui.

3. Aquest Ajuntament exigirá aquest impost en règim d�autoliquidació.

Article 5. Inspecció i recaptació.
La inspecció i recaptació de l�impost es realitzaran d�acord amb el que

preveu la Llei General Tributària i les de més lleis de l�Estat reguladores de la
matèria, així com a les disposicions dictades per el seu desenvolupament.

Article 6. Infraccions i sancions.
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a

la determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas,
s�aplicarà el règim regulat a la Llei General Tributària i a les disposicions que
la complementan i desenvolupen.

Disposició Final.
Aquesta Ordenança fiscal començarà a vigir l�endemà de la seva publica-

ció al BOIB, i deroga qualsevol altra que existís i estigui es contradicció amb
aquesta.

El batle
Andreu Prohens Vicens
Campos, 22 de desembre de 2003

� o �

Ajuntament de Capdepera
Num. 23907

La Comissió de Govern de l�Ajuntament de Capdepera, en sessió cele-
brada el dia 5 de desembre de 2003, ha adoptat l�acord següent:

Aprovar el Projecte d�execució de les obres de �DOTACIÓ DE SERVEIS
DEL CARRER JAUME II� redactat per l�Enginyer Tècnic d�Obres Públiques,
visat pel col.legi d�enginyers d�obres públiques de balears núm. 07/02/0023/PO.

L�expedient s�exposa al públic, a la Secretaria de la Corporació de dilluns
a divendres, de 8�00 h. a 15�00 h., per termini de 15 dies, des del dia següent a
la publicació d�aquest edicte al BOIB, a efectes de reclamacions.

Capdepera, 18 de desembre de 2003
El Batle; Sgt.: Joan Ferrer Flaquer

______________________

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Capdepera, en sesión cele-
brada el día 5 de diciembre de 2003, ha adoptado el acuerdo siguiente:

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de �DOTACIÓN DE SER-
VICIOS DE LA CALLE JAIME II�  redactado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, visado  por el colegio de ingenieros de obras públicas de
Baleares núm. 07/02/0023/PO.

El expediente se expone al público, en la Secretaría de la Corporación de
lunes a  viernes, de 8�00 h. a 15�00 h.,  durante 15 días, des del día siguiente a
la publicación de este edicto en el BOIB, a efectos de reclamaciones.

Capdepera,  22 de diciembre de 2003
El Alcalde; Fdo.: Joan Ferrer Flaquer

� o �

Ajuntament de Felanitx
Num. 23936

Aprovat inicialment per l�Ajuntament en Ple en sessió extraordinària cele-
brada en data 18 de desembre de 2003, el Pressupost General d�aquesta Entitat,
constituït per el del propi Ajuntament i de l�Organisme Autònom Centre
Cultural, per l�exercici de 2004, així com la plantilla que compren tots els llocs
de feina reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, estaran de manifest
al públic en la Intervenció d�aquest Ajuntament per espai de quinze dies. Durant
aquest termini, qualsevol habitant del terme o persona interessada, podrà exa-
minar-ho i presentar davant el Ple les reclamacions que estimi convenient, d�a-
cord amb l�article 150 i 151 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, i article 20-1, del Reial Decret 500/1990, de 20 d�abril
del Reial Decret 500/1990, de 20 d�abril.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, el Pressupost es
considerarà definitivament aprovat, en cas contrari el Ple disposarà d�un termi-
ni d�un mes per resoldre-les.

Aquest darrer termini s�entendrà comptat a partir del dia següent a la fina-
lització de l�exposició al públic i les reclamacions es consideraran denegades,
en qualsevol cas, si no es resolen en l�acte d�aprovació definitiva.

Felanitx, 19 de desembre de 2003
La Batlessa
Catalina Soler Torres

� o �
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