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01 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

CONCEPTE
CAPÍTOL I

Disposició general

Article 1r.

Conformement al que preveu l’article 61.1, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Selva
estableix i exigirà l’Impost sobre béns immobles.

CAPÍTOL II

Fet imposable

Article 2n.

1.  Constitueix  el  fet  imposable de l’impost,  conforme a l’article  61 del  Reial  Decret  Legislatiu
2/2004, la  titularitat  dels  següents drets sobre els béns immobles rústics i  urbans i  sobre els
immobles de característiques especials:

a)  D’una  concessió  administrativa  sobre  els  propis  béns  immobles  o  sobre  els  serveis
públics als quals estiguin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) D’un dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspon de entre els definits a l’apartat anterior per l’ordre
en ell establert, determinarà la no subjecció de l'immoble a les restants modalitats en el mateix
previstes.

Article 3r.

1. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles
urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes
reguladores del cadastre immobiliari.

Als exclusius efectes cadastrals, té la consideració de bé immoble la parcel·la o porció de sòl d’una
mateixa  naturalesa,  enclavada  en  un  terme  municipal  i  tancada  per  una  línia  poligonal  que
delimita, a tals efectes, l’àmbit espacial del dret de propietat d’un propietari o de diversos pro-
indiviso,  i  si  escau, les construccions emplaçades en aquest  àmbit,  qualsevol que sigui  el  seu
propietari, i  amb independència d’altres drets que recaiguin sobre l’immoble. Tindran també la
consideració de béns immobles:

a)  Els  diferents  elements  privatius  dels  edificis  que  siguin  susceptibles  d’aprofitament
independent,  sotmesos  al  règim  especial  de  propietat  horitzontal;  així  com  el  conjunt
constituït per diferents elements privatius mútuament vinculats i adquirits en unitat d’acte i,
en  les  condicions  que  reglamentàriament  es  determinin,  els  trasters  i  les  places
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d’estacionament  en  pro-indivís  adscrits  a  l’’us  i  gaudi  exclusiu  i  permanent  d’un  titular.
L’atribució dels elements comuns als respectius immobles, únicament als efectes de la seva
valoració cadastral, es realitzarà en la forma que es determini reglamentàriament.
b)  L’àmbit  espacial  d’una  concessió  administrativa  sobre els  béns  immobles  o  sobre  els
serveis públics als quals es trobin afectes.
c) Els béns immobles de característiques especials constitueixen un conjunt complex d’us
especialitzat, integrat per sòl, edificis, instal·lacions i obres d’urbanització i millora que, pel
seu  caràcter  unitari  i  per  estar  lligat  de  forma  definitiva  per  al  seu  funcionament,  es
configura a efectes cadastrals com un únic bé immoble.

Es consideren béns immobles de característiques especials els compresos en els següents grups:

a) Els  destinats  a la  producció  d’energia elèctrica  i  gas i  al  refinament de petroli,  i  les
centrals nuclears.
b) Les preses, salts d’aigua i embassaments, inclòs el seu jaç o got, excepte les destinades
exclusivament al reg.
c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.
d) Els aeroports i ports comercials.

2. En el cas que un mateix immoble es trobi localitzat en distints termes municipals, s’entendrà a
efectes d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu
terme municipal.

Article 4t.

No estaran subjectes a aquest impost:

a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic marítim-
terrestre i hidràulic, sempre que sigui d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietats del Municipi:

-Els de domini públic afectes a ús públic.
-Els de domini públic afectes a un servei púbic gestionat directament per l’Ajuntament
exceptuant quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
-Els  béns  patrimonials,  exceptuant  igualment  els  cedits  a  tercers  mitjançant
contraprestació.

CAPÍTOL III

Subjectes passius

Article 5è.

Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 36 i concordants de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària,
que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest
impost.
En el supòsit de concurrència de varis concessionaris sobre un mateix immoble de característiques
especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.
El disposat a l’apartat anterior, serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de
repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes del dret comú. L’Ajuntament,
repercutirà  la  totalitat  de  la  quota  líquida  de  l’impost  en  els  què,  no  reunint  la  condició  de
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subjectes  passius  del  mateix,  facin  ús  mitjançant  contraprestació  dels  seus béns demanials  o
patrimonials.

Així mateix, el substitut del contribuent, podrà repercutir sobre els demés concessionaris la part de
la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d’ells.

CAPÍTOL IV

Responsables

Article 6è.

En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el fet
imposable  d’aquest  impost,  els  béns  immobles  objecte  dels  dits  drets,  quedaran  afectes  al
pagament  de la  totalitat  de la  quota  tributària,  en règim de responsabilitat  subsidiària,  en el
termes previst a la Llei General Tributària. A aquests efectes, els notaris sol·licitaran informació i
advertiran  als  compareixents  sobre  les  deutes  pendents  per  l’impost  sobre  béns  immobles
associats a l’immoble que es transmet.
Responen  solidàriament  de  la  quota  d’aquest  impost  i  en  proporció  a  les  seves  respectives
participacions, els copartíceps o cotitulars de les entitats a què es refereixen l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el cadastre
immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.

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

CAPÍTOL V

Exempcions

Article 7è.

1. Estaran exempts els següents immobles:
a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals,
que  estiguin  directament  afectes  a  la  seguretat  ciutadana  i  als  serveis  educatius  i
penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa nacional.
b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú.
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes prevists a l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa
Seu sobre assumptes econòmics, datat el 3 de gener de 1979, i els de les associacions
confessionals  no  catòliques  legalment  reconegudes,  en  els  termes  establerts  en  els
respectius  acords  de  cooperació  subscrits  en  virtut  del  que  disposa  l’article  16  de  la
Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en
vigor  i,  a  condició  de  reciprocitat,  els  dels  governs  estrangers  destinats  a  la  seva
representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
f) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament dels quals sigui la fusta o el suro, sempre que la
densitat del poblat d’arbres sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti.
g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils  i  edificis enclavats en els mateixos
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terrenys,  que  estiguin  dedicats  a  estacions,  magatzems  o  a  qualsevol  altre  servei
indispensable per a l’explotació d’aquestes línies. No n’estaran exempts, conseqüentment,
els  establiments  d’hoteleria,  espectacles,  comercials  i  d’esbarjo,  les  cases destinades a
habitatges dels empleats, les oficines de la Direcció i les instal·lacions fabrils.
h)  Els  immobles  que  estiguin  declarats  BIC,  sempre  i  quant  no  estiguen  efectes  a
explotacions econòmiques. 

2. Així mateix, prèvia sol·licitud estaran exempts:

a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyança per a centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concert educatiu, en quant a la superfície afectada a l’ensenyança
concertada. Aquesta exempció haurà de ser compensada per a l’Administració competent.
b)  Els  declarats  expressament  o  individualitzada  monument  o  jardí  històric  d’interès
cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de
25 de juny,  del  Patrimoni  Històric  Espanyol,  i  inscrits  en el  Registre  General  a què es
refereix el seu article 12 com a integrants del patrimoni històric espanyol, com també els
compresos a les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la llei 39/1988.

Aquesta  exempció  no  afectarà  a  qualsevol  classe  de  béns  urbans  ubicats  en  el  perímetre
delimitatiu  de les zones arqueològiques i  llocs i  conjunts històrics,  que hi  estiguin globalment
integrats, sinó exclusivament els que compleixin les següents condicions:

a) En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció o a l’instrument
de planejament urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimoni Històric Espanyol.
b) A llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 50
anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny,
per al que s’aprova el reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la
Llei sobre el Règim del Sol i d’ordenació Urbana, com a objecte de protecció integral en els
termes prevists a l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
c)  La  superfície  dels  monts  en  que  es  realitzi  repoblacions  forestals  o  regeneració  de
masses poblades d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per
l’Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a partir
del període impositiu següent a aquell en què es realitzi la seva sol·licitud.

CAPÍTOL VI

Base imposable i liquidable

Article 8è.

1. La base imposable d’aquest impost estarà constituïda per al valor cadastral dels béns immobles,
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme al que es disposa a les
normes reguladores del cadastre immobiliari.

Article 9è.

La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció a la
que es refereixen els articles següents.

La  base  liquidable  es  notificarà  conjuntament  amb  la  base  imposable  en  el  procediment  de
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valoració  col·lectiva.  Dita  notificació  inclourà  la  motivació  de  la  reducció  aplicada  mitjançant
l’aplicació del valor base que correspon a l’immoble així com els imports de dita reducció i de la
base liquidable en el primer any de vigència del nou valor cadastral en aquest impost.

En el procediment de valoració col·lectiva, la determinació de la base liquidable serà
competència de la Direcció General del Cadastre i recurrible davant el Tribunal
Econòmic Administratiu de l’Estat.

Article 10è.

1. La reducció en la base imposable serà aplicable a aquells béns immobles urbans i rústics que es
trobin en alguna d’aquestes dues situacions:

a)  Immobles  el  valor  cadastral  dels  quals  s’incrementi,  com  a  conseqüència  de
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de:

1º)  L’aplicació  de  la  primera  ponència  cadastral  de  valors  aprovada  amb
posterioritat al primer de gener de 1997.
2º) L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’aprovin una vegada
transcorregut el període de reducció establert a l’article 12 de la present Ordenança.

b) Immobles situats en municipis per als que s’hagués aprovat una ponència de valors que
hagi donat lloc a l’aplicació de la reducció prevista en el paràgraf a) anterior i el valor
cadastral s’alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, per qualsevol de les causes
següents:

1º) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general
2º) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial
3º) Procediment simplificat de valoració col·lectiva
4º)  Procediment  d’inscripció  mitjançant  declaracions,  comunicacions,  sol·licituds,
esmena de discrepàncies i inspecció cadastral

2. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de prèvia sol·licitud pels subjectes passius de
l’impost.

3.  La  reducció  establerta  en  aquest  article  no  s’aplicarà  respecte  de  l’increment  de  la  base
imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels
coeficients establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

4.  En  cap  cas  no  serà  aplicable  aquesta  reducció  a  béns  immobles  classificats  com  a  de
característiques especials.

Article 11è.

1. La reducció s’aplicarà durant un període de 9 anys, a comptar des de l’entrada en vigor dels
nous valors cadastrals sense perjudici del disposat a l’article 13.

2. La quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar el coeficient reductor únic per a tots els
immobles afectats del municipi, a un component individual de la reducció, calculat per a cada
immoble.

3. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà minvant en

17 DE 121



0,1 anualment fins a la seva desaparició.

4. El component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou
valor cadastral que correspongui a l'immoble el primer exercici de la seva vigència i el seu valor
base. Dita diferència es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat quan concorrin els supòsits de
l’article anterior, apartats 1er. b) 2º i b) 3º.

Article 12è.

El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor del nou
valor cadastral, excepte quan concorrin les següents circumstàncies:

a) Per aquells immobles per als que, havent-se produït alteracions susceptibles d’inscripció
cadastral prèviament a la modificació del planejament o al 1 de gener de l’any anterior a
l’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants de les ponències de valors a les que es
refereix l’article 10, encara que no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de
l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import de la base liquidable que, d’acord a
dites alteracions corresponguin a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous
valors cadastrals per l’aplicació als esmentats béns de la ponència de valors anterior a la
darrera aprovada.

b) Per els immobles als que es refereix l’article 10 en el seu apartat 1.b).4º, el valor base
serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la
Direcció general del cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de
dividir el valor cadastral mig de tots els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos
en el darrer padró entre la mitja dels valors cadastrals resultants de l’aplicació de la nova
ponència de valors.

En  els  procediments  de  valoració  col·lectiva  de  caràcter  general,  una  vegada  aprovada  la
corresponent ponència de valors, la Direcció General del Cadastre farà públics el valor cadastral
mig de tots els immobles de la classe de què es tracti inclosos en el darrer padró del municipi i en
el  valor  cadastral  mig  resultant  de  l’aplicació  de  la  nova  ponència,  abans  de  l’inici  de  les
notificacions dels  valors cadastrals.  Els  anuncis  d’exposició  pública d’aquests valors  mitjans es
publicaran per edictes en el B.O.I.B, indicant-se el lloc i termini, que no serà inferior a 15 dies. 

Així  mateix,  aquest  valor  base,  s’utilitzarà  per  aquells  immobles  que  hagin  de  ser  novament
valorats com a béns de classe diferent de la que tenien.

Article 13è.

1. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1.b).1º, s’iniciarà el còmput d’un nou període de
reducció i s’extingirà el dret a l’aplicació de la resta de la reducció que es vingués aplicant.

2. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1.b).2º, 3º i 4º, no s’iniciar a el còmput d’un nou
període  de  reducció  i  el  coeficient  reductor  aplicat  als  immobles  afectats  agafarà  el  valor
corresponent a la resta dels immobles del municipi.

CAPÍTOL VII
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Quota tributària i tipus de gravamen

Article 14è.

1.  La  quota  íntegra  d’aquest  impost  serà el  resultat  d’aplicar  a la  base liquidable  el  tipus  de
gravamen.

2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes
legalment.

3.  Els  tipus  de  gravàmens  incrementats  dins  els  límits  prevists  a  la  llei  reguladora,  són  els
següents:

Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,45%

Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,80%

Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3%

Bonificacions

Article 15è.

Apartat 1

Tindran una bonificació del 90% en la quota íntegra de l’impost sempre que així es sol·liciti pels
interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les
empreses,  urbanitzacions,  construcció  i  promoció  immobiliària  tant  d’obra  nova  com  de
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell
en que s’iniciïn les obres fins al posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest
temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puguin
excedir de tres períodes impositius.

Apartat 2

Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes
impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de protecció oficial
i les que resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-
se en qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració de la
mateixa i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què es
sol·liciti.

Apartat 3

Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives
agràries i d’explotació comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de
desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives.
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Apartat 4

Bonificacions a famílies nombroses:

A) Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les
bonificacions dels apartats anteriors d’aquest article, els subjectes passius, que ostentin la
condició de membres d’una família nombrosa de categoria especial, de conformitat amb els
requisits regulats en la Llei 40/2003 de 18 de novembre (BOE 277/2003) de protecció a les
famílies nombroses, quan es compleixen simultàniament els següents requisits:

1.- Que el domicili d’empadronament de tots els membres de la família nombrosa
coincideixi amb l’habitatge objecte de la petició de bonificació.

2.- Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família
nombrosa de categoria especial emès pel CIM.

3.- Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de maig de l’any pel qual se sol·licita
la bonificació.

B) Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les
bonificacions dels apartats anteriors d’aquest article, els subjectes passius, que ostentin la
condició de membres d’una família nombrosa de categoria general, de conformitat amb els
requisits regulats en la Llei 40/2003 de 18 de novembre (BOE 277/2003) de protecció a les
famílies nombroses, quan es compleixen simultàniament els següents requisits:

1.- Que el domicili d’empadronament de tots els membres de la família nombrosa
coincideixi amb l’habitatge objecte de la petició de bonificació.

2.- Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família
nombrosa de categoria general emès pel CIM.

3.- Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de maig de l’any pel qual se sol·licita
la bonificació.

4.- El valor cadastral referit a la tipologia ús residencial no podrà superar el valor
cadastral mig de la resta del municipi.

C) Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les
bonificacions dels apartats anteriors d’aquest article, els subjectes passius, que ostentin la
condició de membres d’una família nombrosa de categoria general, de conformitat amb els
requisits regulats en la Llei 40/2003 de 18 de novembre (BOE 277/2003) de protecció a les
famílies nombroses, quan es compleixen simultàniament els següents requisits:

1.- Que el domicili d’empadronament de tots els membres de la família nombrosa
coincideixi amb l’habitatge objecte de la petició de bonificació.

2.- Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família
nombrosa de categoria general emès pel CIM.

3.- Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de maig de l’any pel qual se sol·licita
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la bonificació.

Les bonificacions contemplades als paràgrafs B i C no seran acumulables.

Apartat 5

Una  subvenció  del  50%  de  la  quota  tributària  resultant  de  l’impost  de  béns  immobles  de
naturalesa urbana que afecti  a l’habitatge a on constin empadronats els  subjectes passius de
l’impost, si es compleixen els següents requisits:

a) Que els ingressos íntegres dels  membres de la unitat familiar, integrada pel ubjecte
passiu de l’impost i les persones que conviuen amb ell, siguin inferiors al SMI (salari mínim
interprofessional). A tal efecte es presentarà certificació emesa per l’AEAT .

b) Que els subjectes passius peticionaris de la subvenció, i les persones que conviuen amb
el subjecte passiu, no disposen d’altres béns urbans o rústics en tot el territori de Balears.
A tal efecte es presentarà certificació emesa per la Gerència Territorial del Cadastre de
Balears.

c) Que els subjectes passius no ostentin la condició de membres d’una família nombrosa de
categoria, de conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003 de 18 de novembre
(BOE 277/2003) de protecció a les famílies nombroses.

d) Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de maig de l’exercici objecte de la petició.

L’Administració municipal,  rebudes les peticions, previ informe dels serveis tècnics, declararà la
procedència de la subvenció, que es farà efectiva una vegada s’acrediti  l’abonament del rebut
afectat del rebut afectat.

CAPÍTOL VIII

Període impositiu i meritació

Article 16è.

1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.

3. L’efectivitat dels actes dictats a conseqüència dels procediments d’incorporació per declaració,
comunicació o sol·licitud, serà des del dia següent a aquell que tingueren lloc els fets, actes o
negocis causants dels primers, de conformitat amb l’article17 del text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari  (R.D.  Legislatiu  1/2004,  de  5  de  març).  L’efectivitat  de  les  inscripcions  cadastrals
resultants del procediment de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns
immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del
cadastre immobiliari.

4. Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tinguin
transcendència  a  efectes  d’aquest  impost,  determinaran  l’obligació  dels  subjectes  passius  de
formalitzar les declaracions conduents a la seva inscripció en el cadastre immobiliari, conforme a
l’establert a les seves normes reguladores.
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CAPÍTOL IX

Gestió de l’impost

Article 17è.

1.  La  liquidació  i  recaptació,  així  com la  revisió  dels  actes  dictats  en via  de gestió  tributària
d’aquest  impost,  seran  competència  exclusiva  de  l’Ajuntament  i  comprendran  les  funcions  de
reconeixement  i  denegació  de  les  exempcions  i  bonificacions,  realització  de  les  liquidacions
conduents  a  la  determinació  dels  deutes  tributaris,  emissió  dels  documents  de  cobrament,
resolució  dels  expedients  de  devolució  dels  ingressos  indeguts,  resolució  dels  recursos  que
s’interposin contra dits actes i actuacions per l’assistència i informació al contribuent referides a les
matèries compreses en aquest apartat.

2.  L’Ajuntament  podrà  agrupar en un únic  document  de cobrament  totes  les  quotes  d’aquest
impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el Municipi.

3. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels
procediments  de  declaració,  comunicació,  sol·licitud,  subsanació  de  discrepàncies  i  inspecció
cadastral previstos en les normes reguladores del cadastre immobiliari.

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en què,
de conformitat amb els articles 66 i següents del text refós Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març),  s’hagin practicat prèviament les notificacions del  valor
cadastral i base liquidable previstes en els procediments de valoració col·lectiva.

Un cop transcorregut el termini d’impugnació previst en les esmentades notificacions sense que
s’hagin  utilitzat  els  recursos  pertinents,  s’entendran  consentides  i  amb  fermesa  les  bases
imposable i  liquidable notificades,  sense que puguin ser  objecte de nova impugnació quan es
procedeixi a l’exacció de l’impost.

5. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en els demés
documents expressius de les seves variacions elaborades a l’efecte per la Direcció General del
Cadastre  sense  perjudici  de  la  competència  municipal  per  la  qualificació  d’immobles  d’ús
residencial desocupats.

El citat padró, que es formarà anualment,  contindrà la  informació relativa als béns immobles,
separadament per als de cada classe i serà remès a l’Ajuntament abans de l’1 de març de cada
any.

6. Les dades contingudes en el padró cadastral i en els demés documents citats a l’apartat anterior
hauran de figurar  en les  llistes  cobratòries,  documents  d’ingrés  i  justificants de pagament  de
l’impost sobre béns immobles.

7. En els supòsits on resulti acreditada, amb posterioritat a l’emissió dels documents a què es
refereix  l’apartat  anterior,  la  no  coincidència  del  subjecte  passiu  amb  el  titular  cadastral,  les
rectificacions que respecte a aquell pugui acordar l’òrgan gestor a efectes de liquidació de l’impost
meritat per al  corresponent exercici,  hauran de ser immediatament comunicades a la Direcció
General del Cadastre, en la forma en que aquesta es determini. Aquesta liquidació tindrà caràcter
provisional quan no existeixi conveni de delegació de funcions 
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entre el cadastre i L’Ajuntament.

En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció General del Cadastre confirmarà o
modificarà el titular cadastral mitjançant acord que comunicarà a l’Ajuntament perquè es practiqui,
en el seu cas, liquidació definitiva.

8. Les competències que en relació a l’Impost sobre Béns Immobles s’atribueixen als Ajuntaments
a l’article 77 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (R.D. Legislatiu 2/2004, de
5 de març), s’exerciran directament per L’Ajuntament o, a través dels convenis o altres fórmules de
col·laboració  què  es  celebrin  amb  qualsevol  de  les  Administracions  Públiques,  en  els  termes
previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb aplicació,
de forma supletòria de lo disposat en el Títol I de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 18è.

En tot el que fa a la qualificació de les infraccions tributàries com també a les sanciones que els
corresponguin en cada cas,  hom s’ajustarà  al  que regula  l’Ordenança fiscal  general,  a  la  Llei
General Tributària i a les disposicions que la complementin i desenvolupin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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02.  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L’IMPOST  SOBRE  CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1r. Fonament legal

Fent ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb els
articles 50 i 100 al 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Selva continua exigint l’impost de
construccions, instal·lacions i obres, que es regeix per la present ordenança fiscal, pel RDL 2/2004
i per la Llei general tributària.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la llicència d’obra, urbanística o
comunicació prèvia corresponent, s’hagi obtingut o no aquesta llicència o s'hagi presentat o no, en
el seu cas, la comunicació prèvia, sempre que la seva expedició o tramitació correspongui a aquest
municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior poden consistir en:

a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.

b) Obres de demolició.

c) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquin la seva disposició interior com les que

modifiquin el seu aspecte exterior.

d) Alineacions i rasants.

e) Obres de fontaneria i de clavegueram.

f) Obres en cementiris.

g)  Qualsevol  altra  construcció,  instal·lació  o  obra  que  requereixi  llicència  d’obres,

urbanística o comunicació prèvia d'acord amb els articles 134 i 135 de la Llei 2/2014, de 25

de març d'Ordenació i ús del sòl (LOUS). 

Article 3r.

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques
i  les  entitats  a  què  es  refereix  l’article  36  de  la  Llei  general  tributària,  propietàries  de  la
construcció,  instal·lació  o  obra,  siguin  o  no  propietaris  de  l’immoble  sobre  el  que  es  realitza
aquella. Tendrà la condició de propietari de la construcció, instal·lació o obra el qui suporti les
despeses o el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu
contribuent,  tenen  la  consideració  de  subjectes  passius  substituts  els  qui  sol·licitin  les
corresponents  llicències, presentació  de  comunicació  prèvia  o  realitzin  les  construccions,
instal·lacions  o  obres.  El  substitut  podrà  exigir  del  contribuent  l’import  de  la  quota  tributària
satisfeta.
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3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària. Seran responsables
subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de
la Llei general tributària.

Article 4t. Base imposable, quota i meritació

APARTAT PRIMER:

1. La base imposable d’aquest impost és constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la
instal·lació o l’obra. En cap cas no formen part de la base imposable els elements següents que
poden formar part del pressupost d’execució material de les obres, construccions o instal·lacions:

a) Impost de valor afegit.
b) Valor d’adquisició dels terrenys.
c) Interessos de capital aliens invertits en l’obra.
d) Tributs.

2. La quota de l’impost ha de ser el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen,
sense perjudici de la quota mínima establerta en l’apartat següent.

3. El tipus de gravamen és del 3%. En tot cas, la quota resultant mai no pot ser inferior a 75
euros.

4. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, tot i que no
s'hagi obtingut la llicència corresponent. 

5. S’estableix un tipus especial de 1% en relació amb els fets imposables que afectin els habitatges
de protecció oficial.

6.  En el  cas  de fets  imposables relatius  a obres  la  base imposable dels  quals no derivi  d’un
pressupost d’execució de la construcció, instal·lació o obra visat en forma reglamentària, sense
perjudici de la presentació per part del contribuent de l’oportuna declaració del cost real i efectiu
de la construcció, l’Administració municipal els comprovarà per qualsevol dels mitjans descrits en la
Llei general tributària.

APARTAT SEGON:

1. Estaran exemptes del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de la  qual  siguin propietaris  l’Estat,  les  comunitats autònomes o les  entitats  locals  que,
subjectes  a  aquest  impost,  s’hagin  de  destinar  directament  a  carreteres,  ferrocarrils,  ports,
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara
que la seva gestió la duguin a terme organismes autònoms, tant si  es tracta d’obres de nova
inversió com de conservació.

2.  S’estableix  una  bonificació  del  95% de  la  quota  de  l’impost  a  favor  de  les  construccions,
instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal.
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Per gaudir d’aquesta bonificació serà indispensable, prèvia sol·licitud de l’interessat, que el Ple
municipal, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, declari expressament que la
construcció,  instal·lació  o  obra  és  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concórrer
circumstàncies  socials,  culturals,  historico-artístiques  o  de  foment  de  l’ocupació  que  així  ho
justifiquin.

L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà
d’expressar-la  amb  l’autoliquidació  de  l’impost,  en  la  qual  haurà  d’acreditar  l’obtenció  de  la
declaració d’especial interès o utilitat municipal.

3. S’estableix una bonificació del 95%, sobre el pressupost d’execució que afecti les partides de
construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia solar per a l’autoconsum.

Aquesta  bonificació  està  condicionada  que  les  instal·lacions  de  calor  incloguin  col·lectors  que
disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

Sobre la resta de partides d’execució no incloses en el paràgraf anterior, s’aplicarà el tipus general
vigent, sense cap tipus de reducció.

L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà
d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost,  en la qual  haurà d’acreditar, si  s’escau, el  cost
específic corresponent a l’aprofitament de l’energia solar.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions previstes
en els punts anteriors.

4. S’estableix una bonificació del 90% sobre el pressupost d’execució que afecti les partides de
construccions, instal·lacions o obres destinades a l’accés i habitabilitat dels discapacitats. Sobre la
resta de partides d’execució no incloses en el paràgraf anterior, s’aplicarà el tipus general vigent,
sense cap tipus de reducció. L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa
del subjecte passiu, qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà
d’acreditar, si s’escau, el cost específic corresponent a l’afavoriment de l’accés i habitabilitat dels
discapacitats.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, la bonificació prevista en els
punt anterior.

5. S'introdueix la bonificació del 50% sobre el pressupost d'execució que afecti a construccions,
instal·lacions i  obres destinades a rehabilitar  i  embellir  les façanes d'edificació existents i  que
s'ubiquin en els nuclis urbans.

Article 5è. Gestió

1. Els subjectes passius tindran l’obligació de presentar davant aquest Ajuntament la declaració-
liquidació, segons el model que aquest fixi, el qual conté els elements tributaris imprescindibles per
a l’autoliquidació procedent.
Aquesta declaració-liquidació ha de presentar-se amb la sol·licitud de la llicència oportuna d’obres,
urbanística o amb la presentació de la comunicació prèvia, la quota resultant de la declaració
liquidació s’ingressarà simultàniament amb la referida sol·licitud de llicència o, en el seu cas, amb
la presentació de la comunicació prèvia.
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2. En els casos de sol·licitud de llicència d'obres o urbanística, les autoliquidacions inicials per regla
passaran a ser liquidacions provisionals en el moment d’aprovar-se aquesta llicència. 
No  obstant  això,  quan  el  pressupost  que  ha  ha  servit  de  base  per  a  l’autoliquidació  no  es
correspongui amb el cost real estimat segons informe dels serveis tècnics municipals d’urbanisme,
aquest extrem es notificarà al sol·licitant als efectes que formuli l’autoliquidació complementària
que pertoqui, en el termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la notificació. En cas  que
no  es  formuli,  per  part  del  sol·licitant,  aquesta  autoliquidació  complementària,  l’Administració
municipal aprovarà una liquidació complementària per la diferència que pertoqui en relació amb
l’autoliquidació  presentada  inicialment.  Aquesta  autoliquidació,  ha  de  tenir  la  consideració  de
liquidació provisional, i s’ha d’elevar a definitiva. 

3. Per a l'eventual devolució de les quotes satisfetes s'hauran de seguir les següents regles:

a)En  el  cas  d'haver-se  sol·licitat  una  llicència  d’obres  o  urbanística  i  aquesta  sigui
denegada, els subjectes passius tenen dret a la devolució de les quotes satisfetes, sempre i
quan no s'hagi iniciat l'execució de l’objecte de la referida llicència.

b)En el supòsit que s'hagi presentat una comunicació prèvia i l'Ajuntament, d'acord amb
allò que es  preveu als apartats 2 i 3 de l'article 141de la LOUS, interrompi el termini per a
l'inici de les obres o actuacions o ordeni la suspensió dels actes per als quals es presentà la
comunicació, els subjectes passius podran sol·licitar i obtenir la devolució de les quotes
satisfetes sempre i quan es donin els següents requisits:

- Que no s'hagin iniciat les obres o les actuacions objecte de la comunicació prèvia.
- Que es presenti per part del subjecte passiu una manifestació de desistiment del
procediment  de  comunicació  prèvia  i  que  l'Ajuntament  l'hagi  acceptat  i  declari
acabat el procediment d'acord amb la previsió de l'article 91 de la Llei 30/92 de 26
de novembre. 

4. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del seu
cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa oportuna, pot modificar, si
escau, la base imposable i practicar la liquidació definitiva corresponent cap el subjecte passiu o
reintegrar-li, si és el cas, la quantitat que correspongui.

5. En cas que s’iniciïn obres gravades per l’Impost sense que s’hagi sol·licitat i concedit la llicència
preceptiva  o  presentant  la  comunicació  prèvia,  les  actuacions  que puguin  dur-se  a  terme en
matèria  d’infraccions urbanístiques seran independents  de les  previstes  en aquesta ordenança
sobre gestió i infracció tributària.

Article 6è. Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de l’impost s’han de realitzar d’acord amb el que preveu la Llei general
tributària, les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.

Article 7è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la classificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim regulat en la Llei general tributària i en
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les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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03.  ORDENANÇA  FISCAL  DE  L'IMPOST  SOBRE  L'INCREMENT  DE  VALOR  DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

FONAMENT LEGAL

Article 1r.

L'Ajuntament de Selva, de conformitat amb el que estableix l'article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local,  i  fent ús de la  facultat  reglamentària  que li
atribueix l'article 15.1 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, va
establir l'Impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, previst en l'article
59.2  d'aquesta  Llei,  l'exacció  de  la  qual  s'efectuarà  amb  subjecció  al  disposat  en  aquesta
Ordenança.

NATURALESA DEL TRIBUT

Article 2on.

El tribut que es regula en aquesta Ordenança té la naturalesa d'impost directe.

FET IMPOSABLE

Article 3r.

1.- Constitueix el fet imposable de l'impost, l'increment de valor que experimentin els terrenys de
naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat del terrenys
per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del
domini, sobre els referits bens. 

2.- El títol al qual es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 
a) Negoci jurídic mortis causa. 
b) Negoci jurídic inter vivos, sigui de caràcter onerós o gratuït. 
c) Alienació subhasta pública.
d) Expropiació forçosa.

3.- D'acord amb l'article 7.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, que aprova la Llei Reguladora del
Cadastre Immobiliari,  modificat per la Llei  36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la
prevenció del frau fiscal, tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: 

a) El sol classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o equivalent. 
b)  Els  terrenys  que  tinguin  la  consideració  d'urbanitzables  o  aquells  per  als  quals  els
instruments d'ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació
de sol urbanitzat, sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits espacials delimitats, així
com els altres sols de aquest tipus des del moment d'aprovació de l'instrument urbanístic
que estableixi les determinacions per al seu desenvolupament. 
c) El sol integrat de forma efectiva en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de
població.
d)El  sol  ocupat pels  nuclis o assentaments de població aïllats,  en el seu cas, del nucli
principal, qualsevol que sigui l'hàbit en el qual es localitzin i amb independència del grau
desconcentració de les edificacions.
e) El sol ja transformat per estar dotat amb els serveis urbans establerts per la legislació
urbanística o, en el seu defecte, per disposar d'accés rodat, abastiment d'aigua, evacuació
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d'aigües i subministrament d'energia elèctrica. 
f) El sol consolidat per l'edificació, en la forma i amb les característiques que estableixi la
legislació urbanística. 

S'exceptua de la consideració de sol de naturalesa urbana el que integra els béns immobles de
característiques especials.

4.-  No està  subjecte  a aquest  impost  l'increment  de valor  que experimentin  els  terrenys  que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

5.- No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i dret realitzades
pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en paga d'elles es verifiquin i
transmissions que es facin als cònjuges en paga dels seus havers comuns.

Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills com a conseqüència del compliment de sentències en els casos
de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 4t.

1.-  Estaran  exempts  d'aquest  impost  els  increments  de  valor  que  es  manifestin  com  a
conseqüència dels següents actes:

a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dintre del perímetre delimitat com Conjunt
Històric- Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert
en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris
o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació,
millora o rehabilitació en aquests immobles.

2.-  Així  mateix,  estaran exempts  d'aquest  impost  els  corresponents  increments  de valor  quan
l'obligació de satisfer aquell recaigui sobre les següents persones o entitats:

a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, a les quals pertanyi el municipi,
així com els Organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter
de les Comunitats Autònomes i d'aquestes entitats locals.
b) El Municipi  de la imposició i  altres entitats locals integrades o en les quals s'integri
aquest municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als
Organismes autònoms de l'Estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfiques- docents.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades
en  la  Llei  30/1995,  de  8  de  novembre,  d'Ordenació  i  Supervisió  de  les  Assegurances
Privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a les
mateixes.
f) La Creu Roja Espanyola. 
g) Les persones o entitats al favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o
convenis internacionals.
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h) Les persones físiques que realitzin transmissions en ocasió de la dació en pagament de
l'habitatge habitual  del  deutor  hipotecari  o  garant del  mateix,  per  a la  cancel·lació de
deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de
crèdit o qualsevol altre entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió
de préstecs o crèdits hipotecaris. 

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en les quals concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials. 
No resultarà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets  en quantia suficient per a satisfer
la totalitat del deute hipotecari i evitar l' alienació de l'habitatge. 
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el qual hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant, el manco, els dos anys anteriors a la transmissió o
des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.  
Respecte  al  concepte  d'unitat  familiar,  s'estarà  a  allò  que  disposa  la  Llei  35/2006,  de  28  de
novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis
dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes
s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 
La  concurrència  dels  requisits  prevists  anteriorment  s'acreditarà  pel  transmitent  davant
l'administració  tributària  municipal,  mitjançant  la  presentació  d'una  declaració  responsable  de
compliment dels requisits i  aportarà els documents acreditatius que corresponguin en cada cas. 

Article 5è.

1.  Gaudiran  d’una  bonificació  del  95  per  cent  de  la  quota  de  l’impost,  les  transmissions  de
terrenys,  i  en  la  transmissió  o  constitució  de  drets  reals  de  gaudiment  limitatius  del  domini,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els
ascendents i adoptants.

SUBJECTES PASSIUS

Article 6è

1.-Són subjectes passius de l'impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi, limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a que es
refereix  l'article  35.4  de  la  Llei  58/2003 de  17  desembre,  Llei  General  Tributaria,  que
adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de que es
tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudi, limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat que es
refereix  l'article  35.4  de  la  Llei  58/2003 de  17  desembre,  Llei  General  Tributaria,  que
transmeti el terreny, o que constitueixi el dret real que es tracti.

2.- En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a que es refereix
l'article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 desembre, Llei General Tributaria, que adquireixi el terreny o
al favor del qual es constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti, quan el contribuent sigui
una persona física no resident a Espanya.
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BASE IMPOSABLE

Article 7è.

1.- La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys posat
de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.

2.-  L'increment  s'obté  aplicant,  sobre  el  valor  del  terreny  en  el  moment  de  la  meritació,  el
percentatge que resulti del quadre següent:

PERÍODE %
De 1 fins a 5 anys 2,6 
De fins a 10 anys 2,4
De fins a 15 anys 2,2
De fins a 20 anys 2,0

3.- Per a determinar el percentatge a que es refereix l'anterior apartat 2, s'aplicaran les regles
següents:

1)  L'increment  de valor  de cada operació gravada per  aquest  impost,  es  determinarà
conformement al percentatge anual fixat per l'Ajuntament, per al període que comprengui
el nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de manifest aquest increment.
2) El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà el
resultant de multiplicar  el  percentatge anual  aplicable a cada cas concret  pel  nombre
d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de manifest l'increment de valor.
3) Per a determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta, conforme a
la regla primera, i per a determinar el nombre d'anys pels quals s'ha de multiplicar aquest
percentatge anual, conforme a la regla segona, només es consideraran els anys complets
que integrin el període de posada de manifest de l'increment de valor, sense que a tal
efectes puguin considerar-se les fraccions d'anys d'aquest període.

En el supòsit de període de generació inferior a un any, no es computarà cap increment real del
valor dels terrenys, i, conseqüentment, la base imposable serà zero.

4.-En les transmissions de terrenys, el valor dels mateixos en el moment de la meritació serà el
que tenguin fixat en aquest moment a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles. No obstant, quan
aquest  valor  sigui  conseqüència  d'una  Ponència  de Valors  que no  reflecteixi  modificacions  de
planejament  aprovades  amb  anterioritat,  es  podrà  liquidar  provisionalment  aquest  impost
conformement  al  mateix.  En  aquests  casos,  en  la  liquidació  definitiva  s'aplicarà  el  valor  dels
terrenys obtingut conforme a l'assenyalat en els apartats 2 i 3 de l'article 70 del RDL 2/2004, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, referit al moment de la meritació.
Quan el terreny, àdhuc sent de naturalesa urbana en el moment de la meritació de l'impost, no
tingui fixat valor cadastral en aquest moment, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el
referit valor cadastral sigui fixat.

5.- En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius de domini, sobre terrenys de
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'apartat
anterior  que  representi,  respecte  del  mateix,  el  valor  dels  referits  drets  calculat  mitjançant
l'aplicació de les normes fixades als efectes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
jurídics Documentats.
6.- En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o
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del dret a realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, el
quadre de percentatges anuals, contingut en l'apartat 2 d'aquest article, s'aplicarà sobre la part del
valor definit en l'apartat 4 que representi, respecte del mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat
en l'escriptura de transmissió o, en defecte d'això, el que resulti d'establir la proporció entre la
superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total superfície o volum edificats
una vegada construïdes aquelles.

7.- En els supòsits d'expropiació forçosa, el quadre de percentatges anuals, continguts en l'apartat
2 d'aquest article, s'aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, tret
que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny fos inferior, en aquest cas prevaldrà aquest
últim sobre el preu just.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 8è.

La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus impositiu del 26%

MERITACIÓ

Article 9è.

1.- L'impost es merita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o
per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, en la
data que tingui lloc la constitució o transmissió.

2.- A l'efecte del disposat en l'apartat anterior es considerarà com data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius la de l'atorgament del document públic i, quan es
tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre Públic o
la del seu lliurament a personal funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Article 10è.

Quan es declari o reconegui judicial o administrativament, per resolució ferma, haver tingut lloc la
nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny, o de
la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el mateix, el subjecte passiu tindrà dret a
la devolució de l'impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes
lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va quedar ferma,
entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar
les recíproques devolucions que es refereix l'article 1.295 del Codi Civil.
Encara  que  l'acte  o  contracte  no  hagi  produït  efectes  lucratius,  si  la  rescissió  o  resolució  es
declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'Impost, no hi haurà lloc a
devolució alguna.
Article 11è.
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Si  el  contracte queda sense efecte per  mutu acord de les parts contractants,  no procedirà la
devolució de l'impost satisfet, i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació.

Article 12è.

En  els  actes  o  contractes  que  intervingui  alguna  condició,  la  seva  qualificació  es  farà
conformement a les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, no es liquidarà
l'impost  fins  que  aquesta  es  compleixi.  Si  la  condició  fos  resolutòria,  s'exigirà  l'impost,  per
descomptat a reserva, quan la condició es compleixi, de fer l'oportuna devolució, segons l'indicat
en l'article anterior.

NORMES DE GESTIÓ

Article 13è.

1. Els subjectes passius estan obligats a presentar en aquest Ajuntament declaració segons el
model  determinat  per  aquest  i  que  ha  de  contenir  els  elements  de  la  relació  tributària
imprescindibles per a practicar la liquidació procedent.

2. Aquesta declaració ha d’ésser presentada dins els següents terminis, comptadors de la data en
què es produeix la meritació de l'impost:

a) Quan es tracta d'actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracta d'actes per causa de mort el termini és de sis mesos prorrogables fins a
un any si el subjecte passiu ho sol·licita.

3.  A  la  declaració,  s'hi  ha  d'adjuntar  el  document en què constin  els  actes  o  contractes que
originen la imposició.

4.- Els subjectes passius deuran acompanyar el document en el qual constin els actes i contractes
que originin la imposició; al com uniran una còpia simple visada per Notari i el rebut de l'Impost
sobre Béns Immobles de l'últim exercici reportat o de l'immediat anterior, únicament als efectes de
la correcta identificació de l'immoble transmès.

Així mateix, en les dades jurídiques de l'autoliquidació, deuran necessàriament consignar-se els
nombres d'identificació fiscal (NIF i CIF per a persones físiques de nacionalitat espanyola i Entitats
respectivament, i NIE per a persones de nacionalitat estrangera) tant del subjecte passiu o si
escau, del subjecte passiu substitut, com de l’adquirent, en la seva condició de nou titular en
l'Impost sobre Béns Immobles.

5.- Previ a l'ingrés de la quota resultant de l'autoliquidació en la Caixa municipal, es comprovarà
que l'autoliquidació s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores, sense
que,  en  cap  cas,  puguin  atribuir-se  valors,  bases  o  quotes  diferents  de  les  resultants  de  tal
normes.

No obstant, en el cas que es comprovés l'existència d'error material en les dades consignades en
l'autoliquidació, s'advertirà del mateix al declarant per a la seva subsanació; de no efectuar-se, es
procedirà per l'Administració Municipal a la pràctica de la liquidació complementària que procedeixi
i a la notificació en el mateix moment a la persona o entitat interessada.
6.- L'autoliquidació i ingrés de la quota resultant deurà realitzar-se en els següents terminis, a
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contar des de la data que es produeixi l'import de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes inter vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes mortis causa, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un
any, a sol·licitud del subjecte passiu.

Article 14è.

Amb independència del disposat en els Apartats 1 i 2 de l'article anterior, estan igualment obligats
a  comunicar  a  l'Ajuntament  la  realització  del  fet  imposable,  en els  mateixos  terminis  que els
subjectes passius:

a) En els supòsits contemplats en l'apartat a) de l'article 7º d'aquesta Ordenança, sempre
que  s'hagin  produït  per  negoci  jurídic  entre  vius,  el  o  la  donant  o  la  persona  que
constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) del mateix article, el adquirent o la persona
al favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

Article 15è.

1.-  Els  Notaris  o les Notàries  estaran obligats  a remetre a l'Ajuntament,  dintre de la  primera
quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats
en el trimestre anterior, en els quals es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de
manifest  la  realització  del  fet  imposable  d'aquest  impost,  amb  excepció  dels  actes  d'última
voluntat.  També estaran obligats a remetre,  dintre del  mateix termini,  relació dels  documents
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat presentats per
a coneixement o legitimació de signatures.

2.- Coneguda per l'Administració Municipal la realització d'un fet imposable que impliqui l'import del
present impost, i prèvia comprovació que respecte del mateix no s'ha procedit pel subjecte passiu
a la presentació de la preceptiva autoliquidació en la forma i terminis assenyalats en l'article 14, es
procedirà a la liquidació d'ofici de l'impost, amb les sancions i interessos de demora legalment
aplicables.

INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 16è.

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el previngut en la Llei General
Tributària i en les altres Lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.

INFRACCIONS I SANCIONS
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Article 17è.

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 en la Llei
General Tributària i en les disposicions que la completen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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04 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CAPÍTOL I
DISPOSICIÓ GENERAL

Article 1r.

Conforme al disposat en l'article 15.2, en relació amb l'article 59.1, ambdós del RDL 2/2004, Text
Refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  aquest  Ajuntament exigirà l'Impost  sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, d'acord amb les normes reguladores de l'Impost contingudes en la
citada Llei, i per les altres disposicions legals i reglamentàries que la completin, així com per la
present Ordenança Fiscal.

CAPITOL II

NATURALESA I FET IMPOSABLE

Article 2n.

1.- L'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la
seva classe i categoria.

2.- Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics
corresponents i mentre no hagi causat baixa en els mateixos. A l'efecte d'aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles proveïts 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, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment en
ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.

CAPITOL III

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 3r.

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, els vehicles dels Organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c.  Els  vehicles  respecte  dels  quals  així  es  derivi  del  disposat  en  tractats  o  convenis
internacionals.
d. Les ambulàncies i  altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts.
e. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es refereix la lletra A de l'annex II
del  Reglament  General  de  Vehicles,  aprovat  per  Reial  decret  2822/1998,  de  23  de
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desembre. Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per
al  seu  ús  exclusiu.  Aquesta  exempció  s'aplicarà  en  tant  es  mantinguin  aquestes
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats
al seu transport. Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran
aplicables  als  subjectes  passius  beneficiaris  de  les  mateixes  per  més  d'un  vehicle
simultàniament. A efecte del disposat en aquest paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
100.
f. Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del
conductor.
g.  Els  tractors,  remolcs,  semi  remolcs  i  maquinària  proveïts  de la  Cartilla  d'Inspecció
Agrícola.

2.-  Per  a poder aplicar  les exempcions que es  refereixen els  paràgrafs e) i  g)  de l'apartat  1
d'aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada l'exempció per l'Administració Municipal,
s'expedirà un document que acrediti la seva concessió.

En relació amb l'exempció prevista en el segon paràgraf del paràgraf e) de l'apartat 1 anterior, els
interessats haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l'òrgan competent i justificar
la destinació del vehicle.

3.-  S'estableix  una  bonificació  del  100 per  100  de  la  quota  als  vehicles  històrics  o  amb una
antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, contats a partir de la data de fabricació. Si aquesta no es
conegués, es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació o, en defecte d'això, la data que
el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

4.- Els vehicles amb motor elèctric i els denominats híbrids gaudiran d’una bonificació del 75 per
cent de la quota de l’Impost durant el primer exercici i del 55 per cent per als següents exercicis.
Per  a  gaudir  d’aquesta  bonificació,  els  interessats han  d’acompanyar  a  l’escrit  de  sol·licitud,
fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle.

5.- Els vehicles que consumeixin combustibles GLP, GNL o GNC gaudiran d’una bonificació del 75
per cent de la quota de l’Impost durant el  primer exercici  i  del 40 per cent per als següents
exercicis.  Per  a  gaudir  d’aquesta  bonificació,  els  interessats  han  d’acompanyar  a  l’escrit  de
sol·licitud, fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle.

6.- Totes les sol·licituds de bonificació seran tramitades, i si escau, concedides prèvia petició escrita
dels interessats a la qual s'acompanyarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits
exigits per a la seva concessió.

Amb caràcter general, els efectes de la concessió de beneficis fiscals s'inicien a partir de l'exercici
següent al de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan se sol·liciti, per a
vehicles ja inclosos en el Padró de l'Impost, abans de finalitzar el període de pagament voluntari
del Padró Cobratori, es concedirà per a l'exercici en curs si en la data de meritació de l'impost
concorren els requisits exigits per al seu gaudi. Respecte dels vehicles de nova matriculació es
concedirà la bonificació per a l'exercici en curs sempre que la sol·licitud es formuli en el període
d'un mes contat des de la data de matriculació.
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Article 4t.

Els vehicles que amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
resultant exempts de l'impost per aplicació de l'anterior redacció de l'article 93 del RDL 2/2004,
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no compleixin els requisits fixats per a
l'exempció en la nova redacció donada per la inicialment citada Llei a aquest precepte, continuaran
tenint dret a l'aplicació de l'exempció prevista en la redacció anterior del citat precepte, en tant el
vehicle mantingui els requisits fixats en la mateixa per a tal exempció.

Article 5è.

No podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb
categoria de Llei o les derivades de l'aplicació dels Tractats Internacionals.

CAPITOL IV

SUBJECTES PASSIUS

Article 6è.

1.- Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats a què es
refereix el Capítol II, Títol II de la Llei 58/2003 de 17 desembre, Llei General Tributària, al nom de
la qual consti el vehicle en el permís de circulació.

2.- Els subjectes passius, determinats segons l'apartat anterior, hauran de satisfer l'impost a aquest
Ajuntament quan el domicili que consti en el permís de circulació del vehicle estigui situat en el
municipi de Selva.

3.- Son obligats tributaris aquelles persones que així queden definides també al mencionat Capítol
II del Títol II de la Llei 58/203

Article 7è.
Respecte als responsables del tribut s'estarà al disposat en la Llei General Tributària i a quantes
altres disposicions siguin d'aplicació.

CAPITOL V

BASE IMPOSABLE

Article 8è.

1.- La base imposable dels vehicles que a continuació se citen, constituïda per la magnitud en
unitats de quantitat o pes del fet imposable, sobre les quals s'aplicarà la tarifa que correspongui,
serà la següent:

a. Per a turismes, el nombre de cavalls fiscals.
b. Per a autobusos, el nombre de places.
c. Per a camions, remolcs i semiremolcs, els quilograms de càrrega útil.
d. Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals.
e. Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilindrada.
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2.- Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per una quantitat fixa.

CAPITOL VI

QUOTA TRIBUTÀRIA

Potencia i tipus de vehicle:

A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals...................................................................22,86 eur.
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals................................................................53,42 eur.
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals..............................................................99,08 eur.
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals............................................................121,95 eur.
De 20 cavalls fiscal en endavant..............................................................149,57eur.

B) Autobusos:
De menys de 21 places..........................................................................115,85eur.
De 21 a 50 places.................................................................................165,39 eur.
De més de 50 places.............................................................................206,55 eur.

C) Camions:
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil.....................................................64,03 eur.
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil......................................................126,53 eur.
De més de 2.999 kg. a 9.999 kg. de càrrega útil.....................................179,88 eur.
De més de 9.999 kg. de càrrega útil......................................................225,60 eur.

D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals.................................................................26,68 eur.
De 16 a 25 cavalls fiscals........................................................................41,93 eur.
De més de 25 cavalls fiscals..................................................................126,44 eur.

E) Remolcs:
De més de 750 kg. i menys de 1.000 kg. de càrrega útil...........................26,68 eur.
De 1.000 kg a 2.999 kg de càrrega útil....................................................41,93 eur.
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil......................................................126,44 eur.

F) Altres vehicles:
Ciclomotors..............................................................................................8,96 eur.
Motocicletes fins a 125 c.c......................................................................12,00 eur.
Motocicletes de més de 125 c.c fins a 250 c.c..........................................15,26 eur.
Motocicletes de més de 250 c.c fins a 500 c.c..........................................22,86 eur.
Motocicletes de més de 500 c.c fins a 1.000 c.c........................................45,74 eur.
Motocicletes de més de 1.000 c.c............................................................83,83 eur.

CAPITOL VII

PERIÓDE IMPOSITIU I MERITACIÓ
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Article 10è.

1.- El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat en el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia que es produeixi aquesta adquisició.

2.- L'impost es merita el primer dia del període impositiu.

3.- L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o baixa del vehicle.

CAPITOL VIII

GESTIÓ DE L’IMPOST

Article 11è.

1.- A l'efecte del disposat en l'article 98 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals es consideraran com instruments acreditatius del pagament de l'impost els rebuts
tributaris  o  cartes  de  pagament,  degudament  diligenciats  de  cobrament  per  la  Recaptació
Municipal o les seves entitats col·laboradores.

2.-  En  el  cas  de  primera  adquisició  dels  vehicles,  els  subjectes  passius  presentaran  en  les
Dependències Municipals de Gestió Tributària, en el termini de trenta dies a comptar des de la
data d'adquisició, declaració- liquidació segons el model determinat per aquest Ajuntament, que
contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació procedent, així
com la realització de la mateixa. S'acompanyarà la documentació original acreditativa de la seva
compra, certificat  de les  seves característiques tècniques i  el  Document Nacional  d'Identitat  o
Nombre d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.

3.- Simultàniament a la presentació de la declaració- liquidació que es refereix l'apartat anterior, el
subjecte  passiu  ingressarà  l'import  de  la  quota  de  l'impost  resultant  de  la  mateixa.  Aquesta
autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que per l'oficina gestora no es
comprovi que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores
de l'impost.

4.- Els qui sol·licitin la matriculació d'un vehicle presentaran al mateix temps, en la Prefectura
Provincial  de  Trànsit,  en  triplicat  exemplar,  la  referida  declaració-liquidació  que  acrediti  el
pagament  de  l'Impost  o  la  seva  exempció,  degudament  diligenciada  de  cobrament  per  la
Tresoreria Municipal o revisada per les Oficines de Gestió Tributària, respectivament.
Una  vegada  resolt  favorablement  l'expedient  relacionat  amb  el  dit  vehicle,  un  exemplar  del
document al·ludit, segellat per la Prefectura de Trànsit, amb indicació de la data de presentació i la
matrícula del vehicle, es remetrà a aquest Ajuntament.

5.- Les persones titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la
reforma dels mateixos, sempre que alteri la seva classificació a l'efecte d'aquest impost, així com
també en els casos de transferència, de canvi de domicili en el permís de circulació, o de baixa
d'aquests  vehicles,  hauran  d’acreditar  prèviament  davant  la  referida  Prefectura  Provincial  el
pagament de l'últim rebut presentat al cobrament de l'impost, sense perjudici que sigui exigible
per via de gestió i inspecció el pagament de totes els deutes per aquest concepte reportades,
liquidades,  presentades  al  cobrament  i  no  prescrites.  S'exceptua  de  la  referida  obligació  de
acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat.
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6.- En tots els casos prevists en l'apartat anterior del present article, els subjectes passius hauran
de  presentar  davant  la  Prefectura  Provincial  de  Trànsit  declaració  a  l'efecte  d'aquest  impost,
conforme al model establert o que s'estableixi en el futur.

7.- En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les
quotes anuals de l'impost es realitzarà dintre del primer semestre de cada exercici.

8.-  En  el  supòsit  regulat  en  l'apartat  anterior,  la  recaptació  de  les  corresponents  quotes  es
realitzaran mitjançant el  sistema de padró anual  on hi  figuraran tots  els  vehicles  subjectes  a
l'impost que es trobin inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats
domiciliades en aquest Terme Municipal.

9.- El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini d'un mes, perquè els legítims
interessats  puguin examinar-lo  i,  si  escau,  formular  les  reclamacions oportunes.  L'exposició  al
públic s'anunciarà en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears" i produirà els efectes de notificació de
la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

Article 12è

El disposat en l'article anterior sobre la gestió de l'impost, s'entendrà modificat quan normes de
categoria superior disposin una altra cosa.

CAPITOL IX

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació,
continuant la seva vigència fins tant sigui derogada o modificada.
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05  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L'IMPOST  SOBRE  ACTIVITATS
ECONÒMIQUES.

FONAMENT LEGAL

Article 1r.

L'Ajuntament de Selva, de conformitat amb l'article 15.2 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i fent ús de la facultat que li confereix la mateixa, amb vista a
la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, previst en l'article 59.1.b) d'aquesta Llei, l'exacció de la qual s'efectuarà
amb subjecció al disposat en aquesta Ordenança Fiscal.

ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LLEI

Article 2n.

La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passius,
l'aplicació de beneficis tributaris, la concreció del període impositiu i el naixement de l'obligació de
contribuir o meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula conforme als preceptes
continguts en el RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de reforma
de la citada Llei,  i  per les altres disposicions legals i  reglamentàries que la completin i  siguin
d'aplicació al present Impost, així com per la present Ordenança Fiscal.

COEFICIENT D’INCREMENT

Article 3r.

D'acord amb el  que preveu 1 article 88 de la  Llei  39/1988,  de 28 de desembre el  coeficient
d'increment  a  aplicar  sobre  les  quotes  mínimes  municipals  de  les  Tarifes  de  l'impost  sobre
Activitats Econòmiques queda fixat en el 1'4 per a totes les activitats exercides en aquest terme
municipal.

Article 4t.

En tot allò que no estigui expressament previst a aquesta ordenança, s’estarà al que disposa el
Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  la  Llei  General  Tributària  i  el  Reglament  General  de
Recaptació, així com a la demés normativa fiscal general.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació,
continuant la seva vigència fins tant sigui derogada o modificada.
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06  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  LLICÈNCIA  D'OBERTURA
D’ESTABLIMENTS, INSTAL·LACIONS I PUBLICITAT DINÀMICA

Article 1r. Fonaments i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que es disposa
en els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest  Ajuntament  estableix  la  "Taxa  per  Llicència  d'obertura  d'Establiments,  Instal·lacions  i
Publicitat Dinàmica" que es regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que preveu l'article 57 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
necessària  per  a  l’atorgament  de  la  preceptiva  llicència  per  a  l’obertura  d'establiments  i/o
funcionament d’activitats, així com la necessària per l'atorgament de la llicència o autorització per
publicitat dinàmica.

2. Té la consideració d'obertura:

a) La instal·lació per primera vegada de l'establiment per començar les activitats.
b) La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada a l'establiment, encara que continuï el
mateix titular.
c)  L'ampliació  de  l'establiment  i  qualsevol  alteració  que  es  faci  a  aquest  i  que  afecti  les
condicions assenyalades en el número 1 d'aquest article, que exigeixi nova verificació.
d) Els canvis de titularitat, quant s’estimi precisa l’actuació del personal tècnic municipal.

3. S’entén per activitats aquelles que preveu la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de Règim jurídic de
les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears (BOIB núm 152 de 28/10/06) i el Decret de
la CAIB núm. 19/1996, de 8 de febrer, pel que s’aprova el Nomenclàtor d’Activitats Classificades
(BOIB núm. 25 de 24/02/96). La llei divideix en dos grans grups, permanents i no permanents,
totes les activitats que abans estaven incloses en la Llei 8/1995, de 30 de març, i en el Reial
Decret 2816/1982, de 27 d’agost.

4. S'entén per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estigui o no oberta al
públic, que no es destini exclusivament a habitatge, i que:

a)  Es  dediqui  a  l'exercici  d'alguna  activitat  empresarial,  fabril,  artesana,  de  la  construcció,
comercial i de serveis que estigui subjecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Encara que no s'hi desenvolupin aquelles activitats però serveixin d'auxili o complement o hi
tinguin relació de forma que els proporcionin beneficis o aprofitament, com, per exemple seus
socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos, o
estudis.

5) S’entén als efectes d’aquesta ordenança com a Publicitat Dinàmica la realització de tot tipus
d’activitat publicitària a través del repartiment manual o de la publicitat oral. S’entén per publicitat
manual aquella que difon els missatges mitjançant el repartiment en mà de material imprès per
mitjà  del  contacte  directe  entre  els  agents  publicitaris  i  les  possibles  persones usuàries,  amb
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caràcter gratuït, utilitzant per a tal fi, les zones de domini públic, vies i espais lliures públics i zones
privades  de  concurrència  pública.  S’entén  per  publicitat  oral  aquella  que  transmet  els  seus
missatges de viva veu, amb l’ajut  de megafonia o sense, o d’altres mitjans auditius auxiliars,
mitjançant  el  contacte  directe  entre  els  agents  publicitaris  i  els  possibles  usuaris  i  amb  la
utilització, pel seu exercici, de les zones de domini públic, vies i espais lliures i zones privades de
concurrència pública.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat
que es pretén desenvolupar o, en el seu cas, es desenvolupi en qualsevol establiment industrial o
mercantil.

Article 4t. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 Llei 58/2003, de 17 desembre de la Llei General
Tributària.

2. Són responsables subsidiaris els Administradors de les societats i  els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que
assenyali l'article 43 Llei 58/2003, de 17 desembre de la Llei General Tributària.

Article 5è. Base imposable.

Constitueix la base imposable de la taxa el cost real de la instal·lació.

En el cas de la publicitat dinàmica, la base imposable serà el nombre de productes o publicacions a
les que faci referència l’autorització.

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària prèvia es calcularà a partir de la base imposable, liquidant-se a l %, amb un
mínim de 180€. Damunt la quota tributària prèvia s’hi aplicaran els següents coeficients correctors
en funció de la qualificació de l’activitat:

Activitats permanents majors 2
Activitats permanents menors 1
Activitats permanents innòcues 0,5
Activitats no permanents temporals convalidables 2
Activitats no permanents temporals no convalidables 1,5
Activitats no permanents extraordinàries 1
Activitats no permanents exceptuables 1
Altres activitats no permanents 0,5
Activitats catalogades permanents 2
Activitats catalogades no permanents 1

Als garatges particulars no serà d’aplicació el referit coeficient de qualificació.
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En el cas d’autoritzacions per publicitat dinàmica, la quota tributària serà de 30 €, essent la base

imposable  com  s’ha  dit  el  nombre  de  productes  o  publicacions  a  les  que  faci  referència

l’autorització.

Article 7è. Exempcions i bonificacions

En el cas d’autoritzacions per publicitat dinàmica, per a les empreses l’objecte social de les quals
sigui empresa de publicitat dinàmica i que facin diversos repartiments dins l'any, s'estableix una
taxa anual de 150 euros. En el cas de subjectes passius residents al terme municipal de Selva, la
taxa  tributària  per  autorització  per  publicitat  dinàmica  serà  el  resultat  de  multiplicar  la  base
imposable per 0 €.

Article 8è. Meritació

1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir, quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix
el fet imposable. A aquest efecte, s'entén iniciada l'activitat en la data de presentació de l'oportuna
sol·licitud de la llicència d'obertura, si el subjecte passiu la formulà expressament.

2. Quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es merita quan
s'inicia efectivament l'activitat municipal amb l'objectiu de determinar si l'establiment reuneix o no
les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que pugui
instruir-se  per  autoritzar  l'obertura  de  l'establiment  o  decretar-ne  el  tancament,  si  no  n'és
autoritzable l'obertura.

3.  L'obligació  de  contribuir,  una  vegada  nascuda,  no  resulta  afectada  de  cap  manera,  per  la
denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació de
les condicions de l'establiment, ni per la renúncia o desistiment la persona sol·licitant, una vegada
concedida la llicència.

Article 9è. Declaració

1.  Les persones interessades en l'obtenció  d'una llicència d'obertura d'establiment industrial  o
mercantil  han  de  presentar  prèviament,  al  Registre  General,  l'oportuna  sol·licitud  especificant
l'activitat o activitats a desenvolupar en el local, hi han d'adjuntar el contracte de lloguer o títol
d'adquisició del local i indicant, en aquest darrer cas, si el local no té assignat valor cadastral, el
preu d'adquisició o el cost de construcció.

2. Si  després de formulada la sol·licitud de llicència d'obertura es canvia o amplia l'activitat a
desenvolupar en l'establiment o s'amplia el local inicialment previst, aquestes modificacions s'han
de fer  a saber a l'Administració Municipal  de la  mateixa  forma que s'exigeix  en la  declaració
prevista en el número anterior.

3. En el cas de la publicitat dinàmica, la sol·licitud ha d’ésser presentada adjuntant la llista de
productes o ítems que configuraran la Base Imposable.

Article 10è. Liquidació i ingrés

1. Finalitzada l'activitat municipal i dictada la Resolució municipal que escaigui sobre la llicència
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d'obertura, es practica la liquidació corresponent per la taxa, que es notifica al subjecte passiu per
al seu ingrés directe a la caixa Municipal utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació.

2. Quan el subjecte passiu és propietari usufructuari o concessionari de l'establiment, i el local no
té assenyalat valor cadastral, es practica una liquidació provisional prenent com a base imposable
el valor d'adquisició o el cost de construcció de l'esmentat local.

Fixat el valor cadastral es practica la liquidació definitiva corresponent de la quota de la qual es
dedueix la liquidada provisionalment, ingressant-ne la diferència a la caixa Municipal o tornant
d'ofici, si així resulta, a l'interessat, l'excés ingressat a conseqüència de la liquidació provisional.

Article 11è. Normes de Gestió.

1. La Taxa per llicència d’obertura i/o funcionament és independent i diferenciada de la taxa per
Llicències Urbanístiques que es pugui  meritar  com a conseqüència  de l’execució de les  obres
d’acondiciament o instal·lacions de l’establiment.

En conseqüència, a les sol·licituds de llicència d’obertura respecte d’activitats subjectes s’haurà de
determinar en el preceptiu projecte el pressupost desglossat de les partides corresponents a les
instal·lacions de l’activitat (maquinària, mobiliari, instal·lacions elèctriques, climatitzacions, etc...).

La tramitació de la llicència per a l’execució de les obres esmentades s’ajustarà a les disposicions
contingudes a l’ordenança fiscal Reguladora de la Taxa per Llicències urbanístiques.

2.  Les llicències  d’activitats complementàries  no permanents  es concediran condicionades a la
llicència d’obertura de l’activitat principal, i caducaran el darrer dia de l’exercici en què es varen
concedir, a no ser que s’estableixi una caducitat diferent, i podran ser renovades, amb una petició
prèvia de la persona interessada. La quota tributària resultant tindrà caràcter anual i irreductible.

3. Les llicències, excepte les assenyalades en l’apartat anterior, caducaran quan es produeixi el
cessament en l’exercici de l’activitat. La declaració de caducitat podrà realitzar-se a sol·licitud del
titular  de  la  llicència  o,  en  el  seu  defecte,  d’ofici  per  l’Administració  Municipal,  quan  tingui
coneixement del cessament a través de la baixa censal en l’impost sobre activitats econòmiques
davant de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

4. Els titulars d’activitats que, d’acord amb la legislació, s’hagin de sotmetre a informació pública
s’hauran de fer càrrec de les despeses que es derivin de l’anunci en un dels diaris de la comunitat i
de la  col·locació d’un cartell  en el  lloc on es realitzi  l’activitat.  En la  llicència  d’instal·lació es
realitzarà la liquidació corresponent al tràmit de la informació pública.

Article 12è. Infraccions i sancions

En tot quant fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les sancions que hi
corresponen,  s'aplica  el  que  preveuen  els  articles  191  i  següents  de  la  Llei  58/2003,  de  17
desembre de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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07 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r. Fonament i naturalesa

En us de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb el que es
disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
l’Expedició de Documents Administratius, que regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de
la qual s'atenen al que disposa 1'article 57 de l'esmentada Llei.

Article 2n. Fet imposable

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

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

Article 3r. Subjecte passiu

Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 36 i concordants de la Llei General Tributaria que sol·licitin, provoquin o en interès de les
quals redundi la tramitació del document o expedient del qual es tracti.

Article 4t. Responsables

Seran responsables  tant  solidaris  com subsidiaris  aquells  que  meresquin  aquesta  consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.

Article 5è. Bases i tarifes

Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedients a tramitar i documents a
expedir.

Article 6è.

La tarifa que s’aplicarà per tramitació completa serà la següent:

T A R I F A

Epígraf primer: Censos de població d'habitants

1. Per certificats de residència 0,00 euros

2. Per certificats d'empadronament  1,00 euros

3. Per certificats d'empadronament històric 1,00 euros
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4. Certificats de convivència 1,00 euros

5. Certificats de convivència històric 1,00 euros

6. Certificats de convivència (amb informe policia o de Serveis Socials)  6,00 euros

7. Pel visat de documents en general, no expressament tarifats, per cada un 0,10 euros

8. Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia, per foli 0,25euros

Epígraf segon: Certificacions i compulses

1. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences  6,00 euros

2. Certificació de nomenclatura i numeració de 
carrers urbans situats al terme municipal 25,00 euros

3. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit
a) Senyalitzacions horitzontal i vertical o
senyalització semafòrica (amb plànol) 32,00 euros
b) Situacions i característiques automàtiques del creuer,
amb distància o direccions i girs de circulació (amb plànol) 32,00 euros
c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles
en general o itineraris i recorreguts (amb plànol) 32,00 euros
d) Altres informes (sense plànol) 25,00 euros
e) Altres informes (amb plànol)  32,00 euros
f) Informes accidents de trànsit 80,00 euros

4. Altres certificacions 7,00 euros

5. Diligència de confrontació de documents, per cada full 0,25 euros

6. Per validació de poders que hagin de tenir efecte en les oficines municipals 25,00 euros

Epígraf tercer: Documents expedits i estesos per les oficines municipals.

1. Informacions testificals 25,00 euros

2. Declaració d'hereus per a percepció d'havers 25,00 euros

3. Per expedició de certificacions i informes en expedients
de traspassos, d'obertura o similars de locals, per cada un 25,00 euros

4. Per cada contracte administratiu subscrit amb aquest Ajuntament,
0,5% del pressupost, amb mínim de 250,00 euros
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Epígraf quart: Documents relatius a serveis d'urbanisme

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis 300,00 euros

2. Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada
a instància de part i per cada informe que s'expedeixi sobre
característiques urbanístiques del terreny (certificats d’antiguitat)  75,00 euros

3. Consulta sobre Ordenances d'edificació i obtenció de cèdula
urbanística i certificats emesos per tècnic sobre normativa
urbanística, catàlegs etc. 75,00 euros

4. Per certificat de final d’obra 0,10% del pressupost, amb un mínim de 150,00 euros

5. L’emissió de qualsevol tipus de certificat tècnic que no tengui previsió
específica, tindrà un cost mínim de 75,00 euros

6. Altres certificats d'Urbanisme     25,00 euros

7. L’entrega del cartell d’obra tindrà una tarifa de 10,00 euros

Epígraf cinquè: Altres expedients o documents

1. Per l’obtenció del permís de càrrega i descàrrega 150,00 euros

2. Per gual  30,00 euros

3. Per l’obtenció d’autorització de canvi de titularitat en les
llicències d’obres o d’obertura (si no fos necessària actuació
tècnica municipal, en quin cas seria aplicable la taxa per serveis 
relacionats a activitats, establiments i instal·lacions.        150,00 euros

4. Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifats 6,00 euros

5. Per venda de fulletons (cada un) 0,20 euros

6. Per fotocòpies de documents en blanc i negre A4 (per cara) 0,10 euros

7. Per fotocòpies de documents en blanc i negre A3 (per cara) 0,20 euros

8. Per fotocòpies de documents en color A4 (per cara) 0,30 euros

9. Per impressions de documents des de format digital  0,10 euros
en blanc i negre A4 (per cara)

10. Per impressions de documents des de format digital  0,20 euros
en blanc i negre A3 (per cara)
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11. Per impressions de documents des de format digital en color A4 (per cara)  0,30 euros

12. Enviament de fax (per foli) 0,25 euros

13. Enviament de fax a l'estranger (per foli) 0,80 euros

14. Per cada còpia de les NNSS en format CD  20,00 euros

15. Per drets d’examen per llocs de feina corresponents als grups A i B               20,00 euros
i per llocs de feina corresponents als grups C, D i E   10,00 euros

16.       Targetes d’armes, per cada una: 5,00 euros

17.       Per registre d’animal de companyia no perillós  10,00 euros

18.       Per registre d’animal perillós 20,00 euros

Article 7è.

Quan les persones interessades sol·licitin amb caràcter d’urgència l’expedició d’algun document
dels compresos a les tarifes, les quotes resultants seran incrementades en un 50 per 100.

Article 8è. Exempcions

Estaran exempts de la taxa que regula aquesta Ordenança:

a) Les persones pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum

siguin inferiors al llindar de la pobresa, prenent com a valor de referència el publicat per

l’EUROSTAT.  Per  a  calcular  els  ingressos  nets  per  unitat  de  consum,  s’agafarà  com a

referència la declaració de renda de l’any anterior al inici del curs i es sumaran tots els

ingressos  nets  dels  membres  de  la  unitat  familiar.  A  continuació  es  dividirà  aquesta

quantitat pel nombre d’unitats de consum que formen la unitat familiar, que es calcula per

mitjà de la suma dels següents coeficients:

- Pel primer adult: 1

- Per la resta de persones majors de 14 anys :0.7

- Per a cadascun dels menors de 14 anys: 0.5

Per  gaudir  d’aquesta  exempció  es  requerirà  que  la  persona  interessada  ho  demani  a

l'administració, justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i

cada una de les persones que conviuen en el mateix habitatge i que facin referència a

l'exercici anterior immediat de l'acreditació de la taxa:

- Certificació negativa de no estar obligats a la presentació de la declaració de l’Impost
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sobre la Renda de les persones físiques, o en altre cas, la darrera declaració presentada. 

-  Certificat  municipal  acreditatiu  dels  qui  conviuen,  en  el  seu  cas,  amb  la  persona

sol·licitant de la bonificació.

La  declaració  de  l'interessat  podrà  ser  comprovada  per  l'Administració  Municipal  que

s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. En cas de falsedat, automàticament es

perdrà la reducció obtinguda independentment de l'expedient de defraudació que li  pot

seguir.

b) Les persones que, tot i no complir amb el descrit a l’apartat a) d’aquest article, presentin

un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament que així ho aconselli.

c) Els documents expedits a instància d’Institucions i Autoritats Civils, Militars o Judicials,

per tal de tenir efecte en actuacions d’ofici.

d) Les autoritzacions a menors per concertar contractes laborals.

e) No s’inclouen en els supòsits d’exempcions les certificacions o documents que expedeixi

l’Administració Municipal en virtut de sol·licitud mitjançant ofici de Jutjats o Tribunals per a

qualsevol tipus de plets, els quals no es lliuraran ni trametran si abans no s’ha satisfet la

quota tributaria corresponent.

f)  Respecte  a  la  tarifa  a  pagar  per  drets  d'examen,  estaran  exempts  els  aspirants  a

processos selectius que acreditin estar en situació d'atur, mitjançant la presentació de la

fotocòpia compulsada de la targeta d'atur conjuntament amb la sol·licitud de participar en

el procés selectiu.

Article 9è. Administració i cobrança

1. Els documents que hagin d’iniciar un expedient es presentaran a les Oficines Municipals o a
les  assenyalades  a  l’Article  38  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Procediment
Administratiu.

2. Les quotes se satisfaran mitjançant l’estampació del segell municipal corresponent, a les
oficines municipals en el moment que es presentin els documents que iniciïn l’expedient.

3. Els documents rebuts a través de les oficines assenyalades a l’Article 38.4 de la Llei de
Procediment Administratiu, seran admesos provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense
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el previ pagament dels drets, a tal fi es requerirà l’interessat per tal que en el termini de deu dies
aboni  les  quotes  corresponents  mitjançant  1’aportació  dels  segells  municipals  precisos,  amb
l’advertiment que, transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat, es tindran els escrits per
no presentats i s’arxivaran.

Article 10è.

Els drets per cada petició de recerca d’antecedents es meritaran encara que el seu resultat sigui
negatiu.

Article 11è. Bonificacions de la quota

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributaries assenyalades a la Tarifa
d’aquesta Taxa.

Article 12è. Meritació

1. Es meritarà la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia
la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
2. En els casos a que es refereix el número 2 de l’article 2, la meritació es produirà quan es
donin les  circumstancies  que proveeixin  l’actuació municipal  d’ofici  quan aquesta  s’iniciï  sense
prèvia sol·licitud de l’interessat però redundi en el seu benefici.

Article 13è. Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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08 ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS

FONAMENT LEGAL

Article 1r. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb el que es
disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
recollida de fems, que regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa 1'article 57 de l'esmentada Llei.

Article 2n.

Pel caràcter higiènic-sanitari del servei, és obligatòria l'aplicació d'aquesta taxa i cap persona física
o jurídica quedarà eximida del pagament de l'exacció.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.

Article 3r.

1.-  Fet  imposable.  Constitueix  el  fet  imposable de la  taxa la  prestació del  servei,  de recepció
obligatòria, de recollida de fems directa; pels de conducció, trasbals, vessament, manipulació i
eliminació dels fems domiciliaris, de deixalles industrials o comercials i altres similars.
2.- A aquest afecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i les deixalles
alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o habitatges i s'exclouen
d'aquest  concepte  els  residus  de  tipus  industrial,  enderrocs  d'obres,  els  detritus  humans,  les
matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament
requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3.- No esta subjecta a la taxa, la prestació voluntària i a instància de part dels serveis següents:

Recollida  de  fems  i  residus  no  qualificats  de  domiciliaris  i  els  urbans  d’indústries,
hospitals i laboratoris.
Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
Recollida d'enderrocs d'obres.
Habitatges declarades legalment en ruïna.

4.- L'obligació de contribuir neix a partir de la prestació del servei, que atesa la seva condició de
percepció  obligatòria  i  general  s'entendrà  com  a  utilitzada  pels  titulars  d'habitatges  i  locals
existents en la zona quan l'organització del servei municipal ho estableixi.

Article 4t.

1.- Subjectes passius. Son subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a que es refereix la Llei General Tributària (Art. 36 i concordants), que ocupen o utilitzen
els habitatges i locals situats en els llocs, places, carrers o vies publiques on es realitza el servei,
bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o fins i tot, de precari.

2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges
o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que son els
beneficiaris del servei.
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Article 5è. Responsables.

Seran  responsables  tant  solidaris  com  subsidiaris  aquells  que  mereixin  aquesta  consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.

Article 6è. Exempcions.

Estaran exempts de la Taxa que regula aquesta Ordenança:

a) Les persones pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum

siguin inferiors al salari mínim interprofessional, prenent com a valor de referència el fixat

pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. Per a calcular els ingressos nets per unitat de

consum, s’agafarà com a referència la declaració de renda de l’any anterior al inici del curs i

es sumaran tots els ingressos nets dels membres de la unitat familiar. A continuació es

dividirà aquesta quantitat pel nombre d’unitats de consum que formen la unitat familiar,

que es calcula per mitjà de la suma dels següents coeficients:

- Pel primer adult: 1

- Per la resta de persones majors de 14 anys :0.7

- Per a cadascun dels menors de 14 anys: 0.5

Per gaudir  de la  tarifa d'habitatge especial  es requerirà que la persona interessada ho

demani a l'administració, justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius

a  totes  i  cada  una  de  les  persones  que  conviuen  en el  mateix  habitatge  i  que  facin

referència a l'exercici anterior immediat de l'acreditació de la taxa:

- Certificació negativa de no estar obligats a la presentació de la declaració de l’Impost

sobre la Renda de les persones físiques, o en altre cas, la darrera declaració presentada. 

- Certificat  municipal acreditatiu dels  qui  conviuen, en el  seu cas,  amb per la persona

sol·licitant de la bonificació.

La declaració de la persona interessada podrà ser comprovada per l'Administració Municipal

que s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. En cas de falsedat, automàticament

es perdrà la reducció obtinguda independentment de l'expedient de defraudació que li pot

seguir.

b) Les persones que, tot i no complir amb el descrit a l’apartat a) d’aquest article, presentin

un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament que així ho aconselli.

 

Article 7è.
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1.- Anualment es confeccionaran els rebuts pel cobrament d'aquesta taxa.

2.-  Transcorregut  el  termini  d'exposició  al  públic,  l'Ajuntament  resoldrà  les  reclamacions
presentades  i  aprovarà,  definitivament,  el  padró  que  servirà  de  base  per  als  documents  de
cobrament corresponents.

Article 8è.

1.-  Anualment  es  formarà  un  padró  de  persones  abonades  dels  serveis  regulats  per  aquesta
Ordenança.
2.- Les altes que es facin per sol·licitud les persones interessades dins cada any, tindran efecte a
partir de la data en que neixi l'obligació de contribuir.
3.-  El Padró de beneficiaris per la tarifa reduïda regulada en l'article 7è serà objecte de revisió
anual.

Article 9è.

Les baixes han de cursar-se com a màxim, l'últim dia hàbil del respectiu període anual, per a tenir
efecte a partir del següent any, les persones que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes
al pagament de l'exacció.

Article 10è.

La taxa per la prestació del servei de recollida de fems es meritarà per anys naturals.

Article 11è.

Les  quotes  dels  rebuts  que  no  s'hagin  satisfet  dins  el  període  voluntari,  seran  exigides  pel
procediment de constrenyiment segons el Reglament General de Recaptació i altres disposicions
legals concordants o supletòries.

PARTIDES PER COBRAR.

Article 12è.

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables. Aquelles quotes que no s'hagin fet efectives
pel procediment de constrenyiment per la declaració de la qual es formalitzarà l'expedient adient
d'acord amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.

Article 13è. Infraccions i Sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.

Article 14è. 

Quota tributaria de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:

1.01 - Habitatges particulars i despatxos de professionals:
    1,01.1- Habitatges en general: 170,68 eur
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    1,01.2- Habitatges segons s’ajustin a les condicions i a la forma 
    determinada en l’article 8.3 que la renta total percebuda pel
    conjunt de les que conviuen en el mateix domicili no
    excedeixi salari mínim interprofessional: 85.34 eur
    1,01.3- Despatxos de professionals fins a tres titulars o empleats
    (quan el nombre d’ocupants sigui superior, pagaran d’acord 
    amb la tarifa 1,02): 170,68 eur

1,02 – Oficines, Entitats bancàries i Locals Comercial en general:  271,15 eur
           si estan buits sense us, 170,68 eur

1,03 – Habitatges amb Negoci Familiar:
    1,03,1- Bar i restaurants:  468,56 eur.
    1,03,2-  Altres negocis:  336,93 eur.

1,04- Locals per a l’Emmagatzematge de Mercaderies: 271,15 eur

1,05 - Locals  Industrials  en general  llevat d’aquells  que per les seves característiques
especials s’inclouen en altres epígrafs, segons el nombre de treballadors ocupats.
     1,05.1- Fins a 5 treballadors: 452,86 eur.
     1,05.2- De 6 a 25 treballadors:  556,39 eur.
     1,05.3- Més de 26 treballadors: 626,87 eur.

1,06 – Fusteries: 271,15 eur.

1,07- Bars, Cafeteries, Gelateries, Tavernes i Restaurants i 
     Establiments similars: 387,08 eur.

1,08 – Hotels, hostals, pensions, residències i similars, la quota
es determinarà per la suma de les següents quantitats:

a) Quantitat fixa: 548,58 eur
b) Per cada plaça: 42,67 eur

  1,09 – Habitatges vacacionals ubicats en sòl urbà:
         a) Quantitat fixa:          170,68 eur

     b) Per cada plaça:                      10,00 eur

Per l’adquisició  d’un contenidor  per  ús  específic  d’empreses que ho sol·licitin  a l’Administració
Municipal, es satisfarà el preu fixat en cada moment per la Comissió de Govern Municipal prenent
en consideració el cost de la facturació girada a l’Ajuntament.

Article 15è.

Quan un habitatge es trobi ubicat en sòl no urbanitzable o rústic, la tarifa assenyalada a l’article
l’article 14 punt 1,01.1 consistirà únicament en abonar el cost de la incineració que es xifra en la
quantitat de 107,13 euros.

Per tant, quant als habitatges vacacionals ubicats en sòl rústic:
   a) Quantitat fixa:                     107,13 eur
   b) Per cada plaça:                      10,00 eur
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DISPOSICIÓ FINAL

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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09 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de la bases de règim local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal les normes de la qual s’atenen
al que disposa l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

L’objecte d’aquesta exacció és la prestació dels serveis administratius,  tècnics i jurídics, que es
realitzin, dins l’àmbit de les competències municipals, per a la tramitació de les sol·licituds de
llicències urbanístiques o tramitació del procediment de comunicació prèvia, tot això en relació als
actes subjectes a prèvia i preceptiva llicència urbanística o a comunicació prèvia d’acord amb la
Llei 2/2014, 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) o qualsevol altra normativa que pugui
obligar a obtenir llicència urbanística o a presentar comunicació prèvia.   

Article 2n. Fet imposable

2.1 El fet imposable és determinat per l’activitat municipal que tendeix a verificar, com a supòsit
necessari  per  a l’atorgament de la  llicència prèvia,  si  les sol·licituds i  projectes s’adiuen a les
previsions i determinacions de la Llei del sòl, Normativa urbanística municipal, Llei de Patrimoni i
altres disposicions generals i particulars que s’hi pugin aplicar.

En els cas dels procediments de comunicació prèvia, prevists a l'article 141 de la LOUS, l'activitat
municipal consisteix en la comprovació del compliment dels requisits prevists en aquest article i en
la resta de la normativa resulti d’aplicació.

2.2  La  taxa  de  llicències  urbanístiques  és  independent  i  compatible  amb  l’impost  sobre
construccions, instal·lacions i obres, regulat per la seva pròpia ordenança fiscal.

2.3 La present taxa és independent i compatible amb l’impost damunt construccions, instal·lacions
i obres, regulat per la seva pròpia ordenança fiscal.

Article 3r. Subjecte passiu

3.1 Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 36 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors dels immobles
en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les obres.

3.2 En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes
de les obres.

Article 4r. Responsables

4.1  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
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4.2 Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast
que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.

Article 5è. Base imposable

5.1 Constitueix la base imposable de la taxa:

a) En les sol·licituds de llicència prèvia o de legalització relatives a construccions i d’edificació
de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions existents, de
demolicions,  moviments de terra,  projectes d’urbanització o qualsevol altre tipus obres o
instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal o comunicació prèvia es prendrà com
a base imposable el cost real de l’obra o instal·lació.

b) En  els casos parcel·lacions urbanístiques, segregacions, altres actes de divisió de finques,
o altres actes en els quals no es realitzin obres, es prendrà com a base imposable el valor
cadastral de la parcel·la o parcel·les objectes de llicència.  

c) En les sol·licituds de pròrrogues de llicències o sol·licitud de pròrroga del termini pel qual
l’interessat  presentà comunicació  prèvia,  es prendrà  com a base el  pressupost  de l’obra
pendent d’executar, segons certificació realitzada pel director tècnic de l’obra o, en absència
d’aquest, manifestació al respecte per part del subjecte passiu que sol·licita la pròrroga.

Article 6è. Quota tributària

6.1  La  quota  tributària  se’n  despendrà  d’aplicar  els  següents  tipus  de  gravamen  a  la  base
imposable:

a) El 1 per cent, en els supòsits a) i b) de l’article anterior.

b)El 2 per cent per cada pròrroga en el supòsit c) de l’article anterior.

En tot cas, per a la tramitació de llicencies o les seves pròrrogues la quota no serà inferior a
150,00 euros. Per a la tramitació del procediment de comunicació prèvia la quota no podrà
ser inferior a 30 euros. 

Article 7è. Exempcions

7.1 Es troben exempts de la taxa la tramitació de les llicencies urbanístiques relatives a habitatges

qualificats de protecció oficial.

7.2. S’aplicarà una bonificació del 95% a les llicències d’obres de rehabilitació d’edificis catalogats

com a Béns d’Interès Cultural i elements arquitectònics o de caire etnològic que figurin al catàleg

municipal.
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Article 8è. Meritació

8.1 La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix
el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació
de la sol·licitud de llicència urbanística o comunicació prèvia corresponent.

8.2 Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la denegació de la
llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la
renúncia o desistiment de la persona sol·licitant després que se li ha concedit la llicència, o una
vegada s'hagi presentada la comunicació prèvia.

8.3 De conformitat a lo disposat a l’article 26 del RDL 2/2004, de 28 de desembre s’exigirà el
dipòsit previ de la taxa, en cas contrari no s’iniciarà l’expedient. 

8.4  La  renúncia  o  caducitat  de les  llicències  no dóna dret  a  la  persona titular  a  obtenir  cap
devolució de les taxes ingressades.

Article 9è. Declaració

9.1 Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, prèviament, la
sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel col·legi oficial
respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l’obra i del lloc d’emplaçament, on
es faci constar l’import estimat de l’obra, l’amidament i el destí de l’edifici.

9.2 Quan la llicència de què es tracti sigui per aquells actes en què no s’exigeixi la formulació d’un
projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les
obres  que  s’han  de  realitzar  amb  una  descripció  detallada  de  la  superfície  afectada,  de
l’emplaçament, dels materials 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.

9.3 Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava parcial o totalment o s’amplia
el  projecte caldrà notificar-ho a l'administració municipal  tot  adjuntant el  nou pressupost  o el
reformat i, si escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació, restant obligat la persona
sol·licitant a l’ampliació del dipòsit provisional de la taxa en la quantia que pertoqui.

9.4 Així mateix, en les sol·licituds de llicències d’obra de primera utilització, s’ha d’acreditar el
pagament del darrer rebut liquidat pel  concepte de l’Impost de Béns Immobles que afecti  als
terrenys en els quals es durà a terme l’edificació.

La referida acreditació deurà efectuar-se amb l’aportació de la fotocòpia del rebut pagat o, si
escau, amb, a un informe del servei de Gestió Tributària.

En els casos que la liquidació o liquidacions esmentades haguessin estat objecte de recurs en el
termini hàbil, que encara no estigui resolt, i sempre que al costat del dit recurs s’hagi sol·licitat la
suspensió de l’acte impugnat, acompanyant a tal fi garantia suficient que cobreixi el total del deute
tributari, l’acreditació exigida podrà substituir-se per algun dels documents següents:

a) Fotocòpia de l’escrit d’interposició del recurs.
b) Fotocòpia de l’acord de suspensió de l’acte impugnat, dictat per l’organisme competent.
c) Certificació o diligència en què es faci constar que encara no ha estat dictada resolució
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sobre el recurs presentat, expedida per l’organisme competent.

9.5  Tots els béns catalogats com a Béns d’Interès Cultural o elements arquitectònics o de caire

etnològic que figurin al catàleg municipal, hauran de comptar amb l’informe preceptiu i vinculant

favorable de la Comissió Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.

Article 10è. Liquidació i ingrés

10.1 Les liquidacions inicials tindran caràcter provisional, perquè l’administració municipal podrà
comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres s’hagin acabat, a la vista del resultat
d’aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s’escaigui, deduint, si és procedent, el
que es va ingressar en provisional.

10.2 Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que substitueix al
contribuent, pel seu ingrés directe a les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els
terminis que assenyala el Reglament general de recaptació i amb la forma descrita a la Llei general
tributària.

Article 11è. Inspecció

11.1 L’execució de les obres queda subjecte a la vigilància, fiscalització i revisió de l’Ajuntament,
que les exerceix mitjançant dels seus tècnics i agents.

11.2 Les llicències i cartes de pagament o fotocòpies d’unes i altres, obraran al lloc de les obres
mentre duren aquestes, per poder ser exhibides a requeriment del agents municipals, els quals en
cap cas podran retirar-les per ésser inexcusable la permanència d’aquests documents al lloc de les
obres.

Article 12è.

Constitueixen casos especials d’infracció, qualificats de:

a) Simple infracció:

El fet de no tenir al lloc de les obres i a disposició dels agents municipals els documents als
que fa referència l’article 11,2 anterior.

b) Omissió:

El  fet  de  no  donar  compte  a  l’Administració  municipal  del  major  valor  de  les  obres
realitzades, o de les modificacions de les mateixes o dels seus pressuposts, en no ser, que
per les circumstàncies concurrents es qualifiqui de defraudació.

c) Defraudació:

1) La realització d’obres o instal·lacions sense llicència municipal.
2) La falsedat en la declaració en extrems essencials per la determinació de la base de
gravamen.
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Article 13è.

En tot  el  referent a la qualificació d’infraccions tributàries així  com de les sancions que a les
mateixes corresponen en cada cas, s’estarà a lo dispost en els articles 77 i següents de la Llei
general tributària.

Article 14è.

Les llicències caducaran:

a) Per no haver començat les obres en el termini d’un any, comptat des que fou comunicada
la llicència.

b) Per haver infringit les condicions amb què fou concedida.

DISPOSICIÓ FINAL

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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10  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  L’OCUPACIÓ  DE  TERRENYS  D’ÚS
PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS I ESTRUCTURES AMB FINALITAT
LUCRATIVA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa que es
regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc 
mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs, amb 
finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Elements que poden ser objecte de llicència d'ocupació de la via pública:

1. Elements de mobiliari urbà: taules, cadires, ombrel·les o para-sols, expositors de mercaderies.
Excepcionalment es poden autoritzar altres elements depenent de l’indret a ocupar i sempre que hi
hagi relació entre l’ocupació amb els element i l’activitat de l’establiment. 
2. Elements auxiliars: làmpades, papereres, jardineres, cossiols, elements de suport publicitari dels
productes o serveis de l’establiment, estufes i calefactors exteriors. 
3. Estructures auxiliars: plataformes, paravents o mampares, tendals de dos peus no subjectats a
les façanes.

Estructures auxiliars que poden ser objecte de llicència d'ocupació de la via pública.

1. Es consideren estructures auxiliars que es poden instal·lar a la via pública: plataformes, baranes
de protecció o balises, paravents o mampares i tendals de dos peus no subjectats a les façanes.
Amb caràcter general queda prohibit perforar el paviment o fixar-hi qualsevol element que pugui
ser-ne  causa  de  deteriorament.  No  obstant  l'anterior,  es  permeten  aquestes  operacions  quan
estiguin degudament justificades segons l'indret  a ocupar i  es realitzin sota la  supervisió  dels
serveis tècnics municipals.

2. Les persones titulars dels establiments autoritzats són les responsables de desmuntar o retirar
els elements o el mobiliari que ocupa la via pública els dies de fort vent o tempesta. En especial
han de retirar-se els para-sols, tendals i mampares sempre que hi hagi la previsió de climatologia
adversa.

3. Amb caràcter previ a l'adquisició d'aquests elements, la persona interessada ha de presentar
documentació escrita i gràfica en què es descriguin suficientment les formes, colors, dimensions,
impacte dins l’entorn, ancoratge, seguretat, etc., per tal que l'Ajuntament determini la possibilitat o
impossibilitat  d’autoritzar-los  o,  si  escau,  determini  les  condicions  específiques  en  què  pot
autoritzar-se  la  instal·lació  d'aquests  elements.  Quan  la  persona  interessada  disposi  de  la
conformitat de l'Ajuntament per a la instal·lació de l'estructura auxiliar, ha de sol·licitar l'ocupació
de la via pública amb els elements de mobiliari urbà i amb la incorporació de l'estructura auxiliar
segons els requisits i condicions que estableix aquesta Ordenança.  
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Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4r. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària.

2.  La  derivació  de responsabilitat  requerirà que,  prèvia  audiència  de l’interessat,  es  dicti  acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària

Article 5r. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin  llicència per  a l’ocupació de l’ús  públic  local  amb els  materials  descrits  a
l’article 1 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 nacional.

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

Article 6r. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:

Anual

Ocupació mitjançant taules i cadires:

Per cada metre ² de superfície ocupada: 6,00 euros

Regles particulars d’aplicació

a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per a
obtenir la superfície ocupada.

b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, i altres elements
auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es prendrà
la superior com a base de càlcul.

Article 7r. Meritació

1.  La  taxa  es  meritarà  quan  s’iniciï  el  gaudiment  de  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’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.
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3. Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditació
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8r. Període impositiu

1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a terme l’ocupació
de la via pública mitjançant taules, cadires i  altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. A
efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6.

2.  Quan  no  s’autoritzi  l’ocupació  esmentada  al  punt  anterior,  o  per  causes  no  imputables  al
subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa
satisfeta.

Article 9r. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan se sol·liciti  autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules,  cadires i  altres
elements i estructures, amb finalitat lucrativa 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 personal funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.

3. S’expedirà un abonaré a la persona interessada, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

4. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis exercicis, la taxa
corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer trimestre de cada any natural i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’exercici
de l’activitat. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.

Article 10r. 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  disposa  la  Llei  General  Tributària  i
l’Ordenança General.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació  vigent  i  altres  normes  de desenvolupament,  i  aquells  en  què  es  facin  remissions  a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 8 de novembre de 2005 i que ha quedat definitivament aprovada, regirà des del dia següent
al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i es mantindrà vigent fins la seva
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modificació o derogació expressa.

11 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC  AMB  MERCADERIES,  MATERIALS  DE  CONSTRUCCIÓ,  RUNES,  TANQUES,
PUNTALS,  BASTIDES I  ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES,  TESTS, COSSIOLS I
JARDINERES,  AIXÍ  COM  EL  RODATGE  DE  PEL·LÍCULES,  VÍDEOS,  GRABACIONS
TELEVISIVES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

Article 1r. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa
per utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts  per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i
altres instal·lacions anàlogues, així com el rodatge de pel·lícules, vídeos, gravacions televisives i
sessions fotogràfiques, i que es regeix per aquesta ordenança.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys
d’ús públic local amb:

a)  Mercaderies,  materials  de  construcció,  runes,  tanques,  0puntals,  bastides  i  altres
instal·lacions anàlogues.

b) Tancament de carrers (obstaculització de la via pública), incloses les mudances, i que
suposi la interrupció total o parcial de la circulació.

c) Utilització dels carrers, places i altres llocs públics per el rodatge de pel·lícules, vídeos,
gravacions televisives i sessions fotogràfiques de naturalesa lucrativa.

d) Utilització dels carrers, places i altres llocs públics com a aparcament, zona d’activitat,
zona d’exposició o qualsevol altre us que impliqui la limitació del seu us general.

e) Col∙locació de tests ,cossiols o jardineres a la via pública.

Es podrà autoritzar la col∙locació al terra de tests, cossiols o jardineres amb plantes dins l’espai
autoritzat per ocupar amb taules i cadires de restaurants, bars o cafès i cafeteries, així com també
es  podrà  autoritzar  als  comerços  i  veïns  quan  es  donin  circumstàncies  concretes  informades
favorablement pels informes policials. En tot cas, compliran les següents condicions: 

- No es podran situar de forma que facin tancament o que propiciïn la privatització de l’espai o via
pública.

- No es podrà interceptar el trànsit dels vianants. Entre un cossiol o jardinera i el següent es
deixarà com a mínim la distància de 1 metre.

- Els tests o cossiols seran de materials naturals o anàlegs de mateixa aparença, i amb la planta
compresa no podran superar els 60 cm. de diàmetre o costat i 1,20 d’alçada, excepte en el cas de
que es situïn dins espais entrants de l’alineació de façana i de forma que quedin fora de la zona de
trànsit habitual dels vianants.
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- Per la seva forma o estructura, tant del cossiol com el seu peu i la planta, no podran constituir
cap   molèstia  o  perill  pels  vianants  i  especialment,  cap  barrera  arquitectònica  per  persones
discapacitades, al qual efecte no tindran branques que sobresurtin més de 10 cm de la vertical del
cossiol o jardinera.    Pel mateix motiu, tampoc es permeten els cossiols la qual forma de copa
dificulti la seva percepció amb els bastons, o que alguna part d’ells o del seu peu sobresurti de
forma perillosa. Els cossiols o les jardineres hauran de ser de característiques sòlides, amb una
base que asseguri la seva estabilitat en cas de vent o del contacte accidental dels vianants. Es
podrà  exigir  un  model  determinat  en  funció  del  lloc  on  s’hagi  d’ubicar,  i  segons  les  seves
característiques, l’Ajuntament podrà exigir la seva col∙locació per delimitar la zona d’ocupació.

- Les plantes no podran ser d'espècies verinoses, tenir punxes o brancatge que pugui resultar
perillós o molest pels vianants.

-  No podran dur  cap tipus de publicitat  ni  ser  usats  comercialment  per  exposar  productes  o
mercaderies.

Article 3r. Subjectes passius

Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 36 i concordants de la Llei General Tributaria a favor de les quals s'atorguin les llicències, o
els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4r. Responsables

Seran  responsables  tant  solidaris  com  subsidiaris  aquells  que  mereixin  aquesta  consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.

Article 5r. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin  llicència per  a l’ocupació de l’ús  públic  local  amb els  materials  descrits  a
l’article 1 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 nacional.

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

Article 6r. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:

Tarifa primera. Ocupació amb materials de construcció

1.-Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció, petita
maquinària i similars:
-Per metre quadrat o fracció, a la quinzena 3,00 €

2.-Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb contenidors o petita maquinaria mòbil de
retirada diària:
-per cada unitat o similar, per dia, 2,00 €
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Tarifa segona. Tanques, puntals, extintors, bastides, etc.

1.-Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de tancaments, siguin o
no per a obres i altres instal·lacions anàlogues:

-Per metre quadrat o fracció, a la quinzena: 4,00 €

2.-Ocupació  de  la  via  pública  o  terrenys  d’ús  públic  amb  puntals,  bastides  i  altres  elements
anàlegs:

- Per cada metre lineal o fracció, a la quinzena: 2,00 €

Tarifa tercera. Grues i altre maquinaria

Per cada grua, instal·lació o equipament fitxe o màquina utilitzada en la construcció. Per cada
trimestre: 150,00€

Tarifa  quarta. Obstaculització  de carrers,  incloses  les  mudances,  i  que suposi  la  interrupció
parcial de la circulació, prèvia autorització:

-La primera hora: 10,00 euros.
-De 2 a 4 hores: 20,00 euros.
-De 4 a 6 hores: 35,00 euros.
-De 6 hores a 1 dia sencer 50,00 euros.

En cas de ser necessària la senyalització d’aquesta ocupació de via pública, es meritarà, per cada
sol·licitud, una taxa de 12,00 euros per l'expedició del cartell per part de la Policia Local.

Tarifa cinquena: Tancament o obstaculització total de carrers i utilització de les places i altres
llocs públics d’abast més ampli que un carrer com a aparcament, zona d’activitat, zona d’exposició
o qualsevol altre us que impliqui la limitació del seu us general

-De 0 a 2 hores: 20,00 euros.
-De 2 a 6 hores: 50,00 euros.
-De 6 hores a 1 dia sencer: 100,00 euros.
-Mes temps, a raó de 150,00 euros per dia o fracció.

En cas de ser necessària la senyalització d’aquesta ocupació de via pública, es meritarà, per cada
sol·licitud, una taxa de 12,00 euros per l'expedició del cartell per part de la Policia Local.

Tarifa sisena: rodatge de pel·lícules, vídeos, gravacions televisives i sessions fotogràfiques de
caràcter lucratiu
-Per dia o fracció: 500 €

Quan calgui la senyalització d’aquesta ocupació es meritarà una taxa de 6,00 euros, que inclou la
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posada i recollida de la senyalització.

Normes particulars d'aplicació de les tarifes

Les quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a
partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn,
les quantitats tindran un recàrrec d'un 200 per cent 

Les quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del
tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25% per cent:
durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100 per cent.

L’ ocupació de la via pública per un període igual o inferior a cinc dies naturals, estarà exempta de
tributació per les tarifes primera, segona i tercera.

Article 7r. Acreditació

La taxa s'acreditarà quan s'inicii la utilització privativa o 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.

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  a  procedir  al  gaudiment  de  l’aprofitament  especial
esmentat.

Quan s'ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditació de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 

Article 8è. Període impositiu

El  període impositiu  és  el  temps  durant  el  qual  s'ha  efectuat  el  gaudiment  de l’aprofitament
especial.

Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, l’acreditació de la
taxa tindrà lloc l’ 1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés

Les quantitats exigides d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat  o  realitzat  i  seran  irreductibles  pels  períodes  naturals  de  temps  assenyalats  en  els
epígrafs respectius.

Sense perjudici del previst al punt anterior, quan l’aprofitament especial es realitzi al llarg de varis
exercicis, el pagament de la taxa s'efectuarà en el primer trimestre cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora o a la caixa del propi ens.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer
la taxa en el període determinat per l'Ajuntament.
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Les  persones  o  entitats  interessades  en  la  concessió  d’aprofitaments  regulats  en  aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on
hi consti la superfície de l'aprofitament. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es
pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.

Els  serveis  tècnics  municipals  comprovaran  les  declaracions  que  han  formulat  les  persones
interessades, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferencies amb les peticions de
llicències;  si  n'hi  havia,  aquestes  es  notificaran  ais  interessats  i  es  giraran,  si  és  el  cas,  les
liquidacions complementàries que s'escaiguin.

En el  cas que les autoritzacions es deneguin,  els  interessats podran sol·licitar  la  devolució de
l’import ingressat.

Article 10è. 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 disposen la Llei General Tributaria, el
Reglament General de Recaptació i demés ordenament general.

DISPOSICIÓ FINAL

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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12 TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL
D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

Article 1r . Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa
per concessió de llicència de connexió a la xarxa municipal d’aigües residuals i pluvials i que es
regeix per aquesta ordenança. 

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a
verificar  si  concorren les condicions necessàries per  autoritzar la  connexió a la  xarxa d’aigües
residuals i pluvials municipals.

Article 3r. Subjectes passius

Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 36 i concordants de la Llei General Tributaria a favor de les quals s'atorguin les llicències, o
els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
En tot cas tindran aquesta consideració el propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de la
finca.

Article 4r. Responsables

Seran  responsables  tant  solidaris  com  subsidiaris  aquells  que  mereixin  aquesta  consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.

Article 5è. Beneficis fiscals

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d'aquesta taxa.

Article 6è. Quota tributaria

1. La quota tributaria corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa
de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 180 euros.

Article 7è. Acreditació

La  taxa  s'acredita  i  neix  l’obligació  de  contribuir  quan  es  comenci  l’activitat  municipal  que
constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia en la data de presentació de la
corresponent sol·licitud de la llicència de connexió, si el subjecte passiu la formula expressament.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés

La taxa per a la concessió de llicència de connexió s'exigirà en règim d'autoliquidació. A aquests
efectes, quan se sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès
d'autoliquidació.
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Article 9è. Notificacions de les taxes

La notificació del deute tributari  es realitzarà a l’interessat en el moment en que es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. Malgrat el previst a l’apartat anterior,
si  una  vegada  verificada  l’autoliquidació  resultés  incorrecta,  es  practicarà  liquidació
complementaria.

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’estarà al que disposa la Llei General Tributaria.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i regirà fins la seva modificació o derogació expressa .
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13  TAXA  PER  LA  CONNEXIÓ  A  LA  XARXA  DE  DISTRIBUCIÓ  D'AIGUA  POTABLE
MUNICIPAL.

Article 1r. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa
per la connexió a la xarxa de distribució d’aigua potable municipal i que es regeix per aquesta
ordenança.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a
verificar si concorren les condicions necessàries per autoritzar la connexió a la xarxa de distribució
d’aigua potable municipal quan el servei o subministrament siguin prestats per l’ajuntament, o
l'Entitat Concessionària Municipal en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6
de la present Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius

Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 36 i concordants de la Llei General Tributaria a favor de les quals s'atorguin les llicències, o
els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Quan els drets de connexió regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants
d'habitatges i locals diferents dels propietaris dels immobles, aquests propietaris tindran la condició
de substituís del contribuent.

Article 4t. Responsables

Seran  responsables  tant  solidaris  com  subsidiaris  aquells  que  mereixin  aquesta  consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.

Article 5è. Beneficis fiscals

1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 6è. Quota tributaria

l. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

Drets de connexió  Euros

De vivendes unifamiliars en sol urbà 180

D'habitatges unifamiliars en sol rústic 300

D'habitatges plurifamiliars en sol urbà, la quantitat resultant de sumar:
-Tarifa única
-Per cada habitatge

300
  50

Industries i similars en sol urbà 180
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Industries i similars en sol rústic 600

Article 7è. Acreditació i període impositiu

1. S'exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa per serveis detallats s'exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan
es  sol·liciti  la  prestació  del  servei  es  presentarà  degudament  complimentat  l'imprès
d'autoliquidació.

Article 9è. Notificacions de les taxes

1. La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat, en el moment en que es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. Malgrat el previst a l’apartat anterior,
si  una  vegada  verificada  la  autoliquidació  resultés  incorrecta,  es  practicarà  liquidació
complementaria.

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’estarà al que disposa la Llei General Tributaria.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor al dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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14 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS
DE NETEJA MOTIVATS PER LA  UTILITZACIÓ  DEL RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA
CONSISTORIAL  PER  LA  CELEBRACIÓ  DE  MATRIMONIS  CIVILS  I  CONSTITUCIÓ  DE
PARELLES DE FET, AIXÍ COM DE L’US DE DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS

Article 1r.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que es disposa
en els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis especials de neteja motivats per la
utilització del recinte i  exteriors de la casa consistorial  per la celebració de matrimonis civils  i
constitució de parelles de fet, així com de l’ús de diferents espais municipals, que es regeix per
aquesta  Ordenança Fiscal,  les  normes  de la  qual  s'atenen al  que preveu l'article  57 del  RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable:

a) el  servei  de  neteja  especial  i  l'ús  o  aprofitament  amb  caràcter  privatiu  d’estances
municipals, entre aquestes la sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans amb motiu
de la realització de la cerimònia civil corresponent a un casament o constitució de parella de fet.
b) el  desplaçament  del  personal  funcionari  municipal  a  les  dependències  externes  on  es
celebrin els actes assenyalats al paràgraf anterior.
c) l’ús privat per qualsevol altra supòsit dels locals municipals.

Article 3r. Subjectes passius

En els casos a i b de l’article anterior, són subjectes passius d'aquesta taxa les persones naturals
que constitueixin la parella de ciutadans que volen celebrar l’acte subjecte i així ho han sol·licitat
expressament.

En el cas c, la empresa o particular beneficiari.

Article 4t. Quota

Pels supòsits a i b de l’article 2, la quota a pagar per l'aprofitament especial definida en l'article 2
és de 60,00 € quant al menys un dels contraents sigui resident al municipi amb més de sis mesos
d’antiguitat i de 100 € quan cap dels dos membres sigui resident o ho sigui amb menys de sis
mesos d’antiguitat.
En els supòsit  c) de l’article  2,  la  quota a pagar serà variable i  es calcularà d’acord amb les
següents regles:

a) totes les activitats que es despleguen a instal·lacions per particulars i entitats han de
pagar taxa.
b) Quan el professorat o l'entitat cobri un import a l'alumnat o a les persones beneficiaries, la
quantia  es  calcularà  partint  de  la  tarifa  base,  que  s'estableix  en  40€  per  local/mes,
aplicament  uns  coeficients  en  funció  del  número  de  metres  quadrats  de  local,  número
d’alumnes i número d’hores mensuals d’us.

b.1 Coeficient per metres quadrats de local
- 1 a 20 m2 = x 1
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- 21 a 40 m2 = x 1'25
- 41 a 60 m2 = x 1'50
+ 60 m2 = x 2
b.2 Coeficient per nº d'alumnes
- 1 a 10 = x 1
- 11 a 25 = x 1'50
- 26 a 50 = x 2
- + 51 = x 3
b.3 Coeficient per nº d'hores al mes:
- 1 a 5 = x 1
- 6 a 10 = x 1'25
- 11 a 15 = x 1'50
- 16 a 30 = x 2
- + 31 = x 2'5

c) Quant el professor o entitat usuària no cobri import als alumnes o beneficiaris, la
quantia de la taxa serà el 50% de la que resultaria d’acord amb l’establert al punt anterior.

d) Unes i altres tarifes d’aquest punt podran ser bonificades fins al 100% pel decisió del Ple
del Consistori, en atenció a les especials circumstàncies que puguin concórrer en cada cas.

e) Per activitats esportives i formatives la quota serà:
1- Activitats fins a 2 dies a la setmana: 20 euros mensuals.
2- Activitats de 3 o més dies a la setmana: 30 euros mensuals.
3- Activitats de 1 dia a la setmana: 15 euros mensuals.
4- Activitats esporàdiques: 15 euros per actuació.

f) Per actes lúdics, la quota serà de 20 euros per acte i dia.

Article 5è. Normes de gestió.

La Taxa es considerarà meritada des que neixi  l'obligació de contribuir i  es liquidarà per cada
sol·licitud realitzada si és per un sòl us, o el dia primer de cada mes si es continuada.

Article 6è.

Les  quotes  se  satisfaran  pels  subjectes  passius  a  la  caixa  municipal  de  l'Ajuntament,
simultàniament a la presentació de la documentació necessària quant sigui un sol fet o el dia
primer de cada mes, si la prestació fos continua.

Article 7è. Vigència.

La present ordenança assortirà efecte a partir del dia 1 de gener de 2015 i seguirà en vigor en
exercicis successius, en tant no s'acordi la seva modificació o derogació.
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15 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA
RETIRADA DE VEHICLES, ALTRES OBJECTES I ANIMALS, I PER ESTADA EN EL DIPÒSIT
MUNICIPAL DELS MATEIXOS, RETIRATS PER QUALSEVOL MITJÀ, DE LA VIA PÚBLICA,
O IMMOBILITZACIÓ D'AQUESTS

Fonament i naturalesa

Article 1r.

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la
Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per serveis prestats per la retirada de vehicles, altres objectes i animals, i per
estada en el dipòsit  municipal dels  mateixos, retirats per qualsevol  mitjà, de la via pública,  o
immobilització d'aquests, que es regirà per la present Ordenança fiscal,  les normes de la qual
s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.

Aquesta taxa és independent i  compatible amb les multes  assenyalades al  Codi  de circulació,
ordenances  de  circulació  d'aquest  Ajuntament,  o  qualsevol  altra  disposició  vigent,  per  a  les
infraccions comeses.

Fet imposable

Article 2n.

1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats següents:

a) L'activitat  de la  grua (o qualsevol  altre medi  de retirada) provocada per  qui  ha
estacionat un vehicle indegudament, per qui ha deixat a la via pública qualsevol objecte
pesant o voluminós que pertorbi  la  fluïdesa de la  circulació rodada o de vianants o per
qualsevol activitat singular de la Policia Local o brigada municipal que requereixi l'activitat
dels  dits  medis per  retirar  el  vehicle  o objecte de què es tracti  i  traslladar-lo  al  Dipòsit
Municipal o al lloc que es determini.

b) L'estada en el dipòsit municipal del vehicle o objecte retirat per la grua, o per altres
mitjans, al Dipòsit o al lloc on hagi estat traslladat.

c) La  immobilització,  per  part  d'agents  de  circulació,  de  vehicles  mitjançant
procediments que n'impedeixin la circulació.

d) La retirada d’elements que ocupin la via pública indegudament o sense llicència en
vigor.

e) La retirada pels serveis municipals d’animals vius o morts i la seva estada al dipòsit.

f) L’activitat  municipal  provocada  pels  qui  abandonen  el  seu  vehicle  a  la  via  pública
consistent en la retirada, custòdia del vehicle, declaració d’abandonament, descontaminació,
desballestament,  gestió  de  la  baixa  definitiva  i  d’altres  relacionades  directament  amb
l’abandonament del vehicle.
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2. No estaran subjectes a la taxa:

a) Els casos d'utilització il·legítima del vehicle per part de qui l'ha estacionat al lloc d'on va ha
estat  retirat  per  la  grua  o  immobilitzat,  sempre  que  la  desaparició  del  vehicle  hagi  estat
denunciada  pel  seu  propietari  o  que  quedi  prou  provada  la  il·legitimitat  de  la  utilització.  No
obstant, estaran subjectes a la taxa, per estada del vehicle en el dipòsit municipal, a partir del dia
següent en què l’Ajuntament notifiqui al propietari o responsable del vehicle la seva retirada.

b) Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i hagi sobrevingut posteriorment
una causa que hagi fet necessària la intervenció de la grua municipal per al seu trasllat.

Article 3r.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que han provocat la prestació del servei i, en defecte
d'això,  els  propietaris  dels  vehicles  o  objectes  retirats.  En  el  supòsit  de  l’article  2.1.c,  seran
subjectes passius contribuents els titulars dels vehicles abandonats.

Responsables

Article 4r.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Quota tributària

Article 5è.

La  quota  tributària  es  determinarà  d'acord  amb  les  tarifes  contingudes  a  l'annex  d'aquesta
Ordenança.

Exempcions i bonificacions

Article 6è.

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Meritació

Article 7è.

Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la present taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l'activitat. En el cas de la tarifa pels vehicles abandonats la taxa es meritarà a partir
del moment en que el vehicle retirat passa a ser tractat com a residu sòlid urbà.
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Declaració i ingrés

Article 8è.

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es sol·liciti o
presti o es realitzi qualsevol dels serveis específics a l’article anterior.

El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de presentació, a l’obligat a realitzar-ho, de
la corresponent factura o liquidació.

En relació als serveis relatius als cotxes abandonats, l’Administració liquidarà la taxa, amb totes les
tarifes aplicables, i la notificarà als obligats tributaris a partir del moment en que el vehicle retirat
passa a ser tractat com a residu sòlid urbà.

Infraccions i sancions

Article 9è.

Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles
178  i  següents  de  la  Llei  general  tributària  i  la  resta  de  disposicions  que  la  desenvolupin  i
complementin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor a partir del 1 de gener de 2010 i es mantendrà
en vigor en tant no sigui anul·lada.

ANNEX DE L’ORDENANÇA

TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013

PART A) TARIFES ORDINÀRIES

Euros

a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública Ordinari Festius
i/o

nocturn

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants 150,00 225,00

2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes 85,00 127,50

3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes
lleugers, etc

70,00 105,00

4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la condició de
vehicles (per tona)

50,00 75,00
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En el supòsit que els vehicles o objectes s’hagin de retirar mitjançant grues o altres mitjans de
característiques o dimensions de què no es disposi, la tarifa de referència estarà constituïda per
l'import total de la factura del servei prestat per tercer, si fos superior a la taxa corresponent.

b. Estada o custòdia al  dipòsit  municipal o lloc habilitat amb aquest efecte, per dia natural o
fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada del vehicle o dies

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants: 7,00 euros
2. Turismes i furgonetes: 5,00euros
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc. : 2,00euros
4. Objectes sense consideració de vehicles : 3,00euros

c. Immobilització de vehicles

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants: 25,00euros
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes:  20,00euros
3. Vehicles de dues rodes i anàlegs : 15,00euros

d.  Per  la  declaració  d’abandonament,  descontaminació,  desballestament  i  gestió  de  la  baixa
administrativa, a més de les que procedeixin dels apartats anteriors

1. Per cada actuació :  285.00euros

e.  Per  la  tramitació  de l’expedient  administratiu  que acabi  amb retirada del  vehicle  o objecte
voluminós per part del seu propietari: 50.00euros

Aclariments

En els casos en que es doni la retirada pública de vehicle o objecte voluminós i no es recuperi pel
titular, es cobraran en qualsevol cas les despeses de grua, estada per dia, la multa corresponent
per abandonament de vehicle, així com la tarifa d’eliminació de residus.

En cas de que es doni dóna la retirada pública de vehicle o objecte voluminós, i sí es recuperi pel
titular, es cobraran les despeses de grua, estada per dia i una tarifa de tramitació administrativa
establerta al punt e anterior.

PART B) ANIMALS

a. Retirada d’animals de la via pública o renunciats pels seus propietaris:

1. Animals vius retirats per entitat especialitzada: 80,00 euros

2. Animals morts: 80,00 euros

3. Animals vius retirats pels serveis municipals, sense que hagin estat
traslladats a centres d’acollida no municipals i s’hagi tramitat
expedient administratiu: 60,00 euros.
El propietari vendrà obligat, en el moment de retirar l’animal,
a implantar-li el xip obligatori si no el portés.

4. Sacrifici: 70,00 euros o el superior cost efectiu (*)
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Notes comuns:

En  el  supòsit  que  els  animals  s’hagin  de  retirar  mitjançant  grues  o  altres  mitjans  de
característiques o dimensions de què no es disposi, la tarifa de referència estarà constituïda per
l'import total de la factura del servei prestat per tercer, si fos superior a la taxa corresponent.

En cas d’una ventrada o llorigada de cans, moixos o altres animals es considerarà com a retirada
d’un sol animal adult.

(*) L’ajuntament no recollirà animals destinats al sacrifici. Aquest servei s’haurà d'encarregar al
manescal de zona. Si l’Ajuntament es veu obligat a recollir un animal i sacrificar-lo, es cobrarà la
tarifa de retirada de l’animal, la de sacrifici assenyalada en el paràgraf anterior i la d’enterrament
que s’assenyala a l’apartat següent.

b. Estada o custòdia en el dipòsit municipal o lloc habilitat a l’efecte. Per cada dia natural o fracció.

1. Animals petits (fins a 15 kg.) 2,50 euros/dia
2. Animals mitjans (de 15 a 50 kg.) 3,50 euros/dia
3. Animals grossos (més de 50 kg.) 6,00 euros/dia
4. Enterrament d’animals 20,00 euros/dia

PART C) TARIFES ESPECIALS

Tots  els  serveis  que s’hagin  de prestar  en tot  o  en part  dins  els  horaris  que s’estableixen a
continuació, tindran un increment percentual del 50% (excepte la retirada d’animals):

 Horari nocturn: des de les 20:00 a les 08:00 del dia següent.

 Horaris en festiu: des de les 08:00 a les 20:00 dels dies que siguin legalment festius al
poble de Selva, a més de tots els dissabtes i diumenges de l’any.
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16 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER
MITJA DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A ESTACIONAMENT

Article 1r. Concepte.

En us de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb el que es
disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials per entrada de vehicles a través de les voravies i
la reserva de via publica per a aparcaments exclusius, que regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.

Article 2n. 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 els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir
sense l’oportuna autorització.

Article 3r. Quantia.

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança són:

Reserva permanent de via publica (Gual), a vehicles particulars prèvia llicència, a l’any (mínim fins
a 4 ml.), 50,00 euros. Per metre lineal o fracció que excedeixi de 4 ml: 12,00 euros.

Quan es lliura la placa autorització de gual permanent, 12,00 euros.

Els  obligats  al  pagament  declararan  els  elements  tributaris  que  utilitzin,  n’especificaran  les
característiques, i comunicaran qualsevol variació que hagi de repercutir en la quantia de la taxa.

Article 4t. Període impositiu i meritació

El període impositiu coincidirà amb l’any natural, en no ésser l’any de la sol·licitud, en que el
període tindrà una duració desades el  moment de la  concessió de l’autorització fins al  31 de
desembre de l’any en curs.
Els imports meritaran el primer dia del període impositiu. L’import assenyalat per al lliurament de la
placa meritarà en el moment de la concessió de l’autorització.

Article 5è. Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles seran liquidades per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. En el
cas  de  les  quantitats  referides  al  gual,  el  primer  any  les  tarifes  seran  reductibles  de  forma
proporcional i per excés en el número de trimestres naturals que abasti el període impositiu.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol·licitar, prèviament, la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ al
qual  es  refereix  l’article  següent  i  formular  declaració  acompanyant  un  plànol  detallat  de
l’aprofitament i de situació dins el Municipi.
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3. Els  Serveis  tècnics  d’aquest  Ajuntament  comprovaran  i  investigaran  les  declaracions
formulades pels interessats; les autoritzacions es concediran, previ informe favorable de la policia
local,  si  no  es  troben diferències  amb les  peticions de llicències;  si  n'hi  hagués,  aquestes  es
notificaran als interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries procedents;
les autoritzacions es concediran un cop esmenades les diferències per part dels interessats, i en el
seu cas, realitzats els ingressos complementaris procedents.

4. En el cas que es deneguin les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest
Ajuntament la devolució de l’impost ingressat.

5. Un cop autoritzada l’ocupació  s'entendrà  prorrogada mentre  la  persona interessada no
presentí la declaració de baixa.

6. La  presentació  de  la  baixa  tindrà  efectes  a  partir  del  dia  primer  del  semestre  natural
següent  al  de  la  seva  presentació.  La  no  presentació  de  la  baixa  determinarà  l’obligació  de
continuar abonant la taxa.

7. Quan es doni de baixa un gual, l’interessat entregarà la placa a les oficines municipals i no
es retornarà l’import de la mateixa.

Article 6è. Obligació de pagament.

1. El pagament de la taxa es realitzarà:

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la Tresoreria
Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, i sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, i es farà definitiu quan es concedeixi la llicència
corresponent.

b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, un cop inclosos en
els  padrons  o  matrícules  d’aquesta  taxa,  per  anys  naturals  a  les  oficines  de  la  Recaptació
Municipal, en el període de cobrança que s'estipuli.

Article 7è. Infraccions i sancions tributaries

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.

La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quanties
defraudades no prescrites.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no queda previst en aquesta Ordenança s'hi aplicarà el que s'estableix en la vigent
Llei de règim local i demés disposicions.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOIB i romandrà vigent en
tant no sigui expressament derogada o modificada.
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17 ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen 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'Escola Municipal de Música que
es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  la  prestació  de  serveis  i  la  realització  d’activitats
d’ensenyament  a  l’escola  de  Música  i  en  altres  establiments  docents  municipals,  destinats  a
impartir ensenyaments musicals.

Article 3r. Subjectes passius

1. Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 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 4t. Responsables

1. Seran responsables solidaris, o subsidiaris, del pagament de la taxa les persones físiques i
jurídiques en les quals concorrin les circumstàncies previstes a la Llei General Tributaria.

2. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a
dita Llei General Tributaria.

Article 5e`. Beneficis fiscals

S’aplicaran les següents reduccions a les tarifes:

1. L'alumnat que acrediti la condició de família nombrosa: 25 % de descompte

2. L'alumnat que acrediti una discapacitat superior al 33%: 25% de descompte

3. L'alumnat que pertanyi a la banda municipal : 10 % de descompte

4. L'alumnat  pertanyent a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin

inferiors  al  llindar  de  la  pobresa,  prenent  com  a  valor  de  referència  el  publicat  per

l’EUROSTAT: 100% de descompte

5. L'alumnat  pertanyent a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin

inferiors al salari mínim interprofessional, prenent com a valor de referència el fixat pel

Ministeri de Treball i Seguretat Social: 50% de descompte.
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Per a calcular els ingressos nets per unitat de consum, s’agafarà com a referència la declaració de
renda de l’any anterior al inici del curs i es sumaran tots els ingressos nets dels membres de la
unitat familiar. A continuació es dividirà aquesta quantitat pel nombre d’unitats de consum que
formen la unitat familiar, que es calcula per mitjà de la suma dels següents coeficients:

- Pel primer adult: 1

- Per la resta de persones majors de 14 anys :0.7

- Per a cadascun dels menors de 14 anys: 0.5

Per gaudir de les reduccions es requerirà que la persona interessada ho demani a l'administració, 
justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i cada una de les 
persones que conviuen en el mateix habitatge i que facin referència a l'exercici anterior immediat 
de l'acreditació de la taxa:

- Certificat que acrediti la condició de família nombrosa

- Certificat que acrediti un grau de discapacitat superior al 33%

- Certificació negativa de no estar obligats a la presentació de la declaració de l’Impost sobre

la Renda de les persones físiques, o en altre cas, la darrera declaració presentada. 

- Certificat municipal acreditatiu dels qui conviuen, en el seu cas, amb el sol·licitant de la

bonificació.

La declaració de l'interessat podrà ser comprovada per l'Administració Municipal que s'ajustarà al
que disposa la Llei General Tributària. En cas de falsedat, automàticament es perdrà la reducció
obtinguda independentment de l'expedient de defraudació que li pot seguir.

6. L'alumnat que, tot i no complir amb el descrit als punts anteriors d’aquest article, presentin

un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament que així ho aconselli, se’ls aplicarà un

descompte d’acord amb la seva capacitat econòmica.

En cap cas els descomptes seran acumulatius. S’aplicarà sempre el que sigui més avantatjós per
l'alumnat.

Article 6è. Quota tributaria

La quota tributaria es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments que s'hagin

sol·licitat o que s'utilitzin.

A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents (per mes, menys la matrícula, que serà per curs):

Matrícula....................................................................................................12,02 €

Classes 1 hora –Musica i Moviment...............................................................8,00 €

Classes 1 hora (les demés)..........................................................................47,50 €
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Classes ½ hora..........................................................................................24,00 €

Classes 2 hores..........................................................................................95,00 €

Article 7è. Meritació i període impositiu

1. La quota per ensenyament a l'Escola de Música es meritarà 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. Les  quotes  mensuals  per  les  classes  d'ensenyaments  de  música  s'acreditaran  per
mensualitats avançades a la prestació del servei.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa de matrícula per serveis a l'Escola de Música s'haurà de pagar quan es formalitza la
inscripció o matrícula.
2. En el cas de les taxes per les classes d'ensenyament musical es pagaran dins els primers
deu dies de cada mes dels compresos al Curs escolar, l’import corresponent a una mensualitat.
3. La taxa s'exigirà en règim d’autoliquidació.
4. El  pagament  de  la  taxa  es  podrà  fer  mitjançant  domiciliació  bancària,  que  sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
5. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.
6. Quan  es  cessi  en  la  recepció  del  servei,  es  retornarà  al  subjecte  passiu  la  quantia
dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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18  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  PER  LA  PRESTACIÓ  DE
SERVEIS DE L’ESCOLETA MUNICIPAL

Article 1r. Concepte

Conformement al que preveu l’article 127, amb relació a l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per
prestació de serveis especificats a les tarifes contingudes a l’apartat 2 de l’article 3 següent, que es
regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament

Estan  obligades  al  pagament  del  preu  públic  regulat  a  la  present  Ordenança  les  persones
sol·licitants de les prestacions del servei o, si no és així, el pare o mare o persones tutores de
l’infant beneficiat.

Article 3r. Quantia

a) Matrícula d'inscripció ...................................................................................50,00 euros.

b) Assegurança anual ......................................................................................15,00 euros.

c) Quotes mensuals:
Escola matinera: de 8 a 9.00h....................................15,00 €/ mensuals ò 1,50 €/diaris. 
Escola matí: de 9.00h a 13.00h.........................................................................140,00 €
Escola matí/migdia: de 9.00h a 15.00h..............................................................155,00 €
Escola matí/tarda: de 9.00h a 13.00h / 15.00h a 17.00h....................................155,00 €
Escola matí/tarda: de 9.00h a 17.00h................................................................170,00 €
Escola tarda: de 15.00h a 17.00.................................................................3,00 € diaris.

Article 4t. Obligació al pagament

1. El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del servei,  i  el  seu
cobrament es farà efectiu dins els primers deu dies de cada mes pels serveis administratius de
l’Ajuntament.
2. La taxa per matrícula es pagarà en el moment de sol·licitar la inscripció.

Article 5è. Beneficis fiscals

S’aplicaran les següents reduccions a les tarifes:

1. Infants que acreditin la condició de família nombrosa: 25 % de descompte

2. Infants que acreditin una discapacitat superior al 33%: 25% de descompte

3. Infants amb germans matriculats a l’escoleta : 10 % de descompte per a cada un d’ells.

4. Infants  pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin

inferiors  al  llindar  de  la  pobresa,  prenent  com  a  valor  de  referència  el  publicat  per
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l’EUROSTAT: 100% de descompte

5. Infants  pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin

inferiors al salari mínim interprofessional, prenent com a valor de referència el fixat pel

Ministeri de Treball i Seguretat Social: 50% de descompte.

Per a calcular els ingressos nets per unitat de consum, s’agafarà com a referència la declaració de

renda de l’any anterior al inici del curs i es sumaran tots els ingressos nets dels membres de la

unitat familiar. A continuació es dividirà aquesta quantitat pel nombre d’unitats de consum que

formen la unitat familiar, que es calcula per mitjà de la suma dels següents coeficients:

- Pel primer adult: 1

- Per la resta de persones majors de 14 anys :0.7

- Per a cadascun dels menors de 14 anys: 0.5

Per gaudir de les reduccions es requerirà que la persona interessada ho demani a l'administració,

justificant  el  seu  dret  mitjançant  els  següents  documents,  relatius  a  totes  i  cada una  de les

persones que conviuen en el mateix habitatge i que facin referència a l'exercici anterior immediat

de l'acreditació de la taxa:

- Certificat que acrediti la condició de família nombrosa

- Certificat que acrediti un grau de discapacitat superior al 33%

- Certificació negativa de no estar obligats a la presentació de la declaració de l’Impost sobre

la Renda de les persones físiques, o en altre cas, la darrera declaració presentada. 

- Certificat municipal acreditatiu dels qui conviuen, en el seu cas, amb el sol·licitant de la

bonificació.

La declaració de la persona interessada podrà ser comprovada per l'Administració Municipal que

s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. En cas de falsedat, automàticament es perdrà la

reducció obtinguda independentment de l'expedient de defraudació que li pot seguir.

6. Als Infants que, tot i  no complir  amb el descrit  als punts anteriors d’aquest  article,

presentin un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament que així ho aconselli, se’ls aplicarà

un descompte d’acord amb la seva capacitat econòmica.

En cap cas els descomptes seran acumulatius. S’aplicarà sempre el que sigui més avantatjós per

l’alumne.

La forma de fer-se efectiva serà mitjançant la reducció de la quantia a pagar que resulti de l’article
anterior.

La sol·licitud d’una plaça a qualsevol escola depenent de l’Ajuntament, es realitzarà mitjançant
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l’imprès  oficial  de  sol·licitud  de  plaça  corresponent,  que  s’haurà  d’acompanyar  amb  la
documentació pertinent.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança s’aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

91 DE 121



19 ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Article 1r.

1. Naturalesa, objecte i fonament

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que es disposa
en els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la "Taxa per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives
municipals" que es regeix per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
preveu l'article 57 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2. Objecte.

a) Constitueixen  l'objecte  d'aquesta  taxa  els  serveis  i  les  prestacions  motivats  per
l'assistència i/o us de les esmentades instal·lacions.

Article 2n. Subjecte passiu.

1. Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn
de l'ús i dels serveis existents en les instal·lacions esportives municipals o els sol·licitin.

2. Classificació de sol·licituds (Art. 2.a)

A) Sol·licituds per a activitats atípiques: totes aquelles de caire esportiu, cultural, recreatiu i
d'exhibició. Serà imprescindible la sol·licitud per escrit, acompanyada del projecte de l'activitat a
desenvolupar,  que en aquests casos només podran sol·licitar-la  entitats/associacions legalment
registrades. En aquests casos se signarà un acord/conveni d'utilització que podrà anar acompanyat
del dipòsit d'una fiança.

B) Sol·licitud dels centres docents del municipi de Selva:
Podran desenvolupar-hi l'ensenyança de l'Educació Física en horari lectiu. Igualment s'hi podran
desenvolupar les activitats extra escolars, organitzades pels mateixos centres o per les AMPAS
respectives, sempre que vagin adreçades als alumnes de les escoles del municipi de Selva.

Les activitats recollides en aquest apartat seran preferents a qualsevol altre de les previstes en
aquesta ordenança.

C) Sol·licitud particular: (pràctica lliure) dins l'horari obert al públic establert a cada instal·lació
Esportiva Municipal.

Cl. Us esporàdic: es farà efectiu la quota fixada en l'article 4t de la present ordenança
fiscal.
C.2  Us  organitzat:  (activitats  organitzades  per  l'Ajuntament  de  Selva)  segons  el
programa de l'activitat, gaudiran d'unes hores dirigides per personal docent, sempre
que hagin satisfet el pagament de la quota establerta per l'ordenança vigent.
C.3 Sol·licitud d'un col·lectiu de practicants: cal entendre una entitat, col·lectiu o grup
d'amics. Per això, serà necessària reservar la Instal·lació Esportiva Municipal i nomenar

92 DE 121



un responsable de l'activitat, el qual tindrà tota la responsabilitat de tot el que en la
instal·lació ocorri, del malbé que pugui sofrir el material, com també serà l'encarregat
d'anul·lar la reserva si s'escau. Aquest responsable donarà les seves dades personals
abans d'iniciar l'activitat.

C.3.1 Us esporàdic: supeditat a l'horari de la Instal·lació Esportiva Municipal i als
espais lliures efectius. S'abonarà la quota establerta en l'article 4t de la present
ordenança.
C.3.2  Us  continuat:  se  sol·licitarà  per  escrit  i  se  signarà  un  acord  en  el  qual
figuraran les obligacions d'ambdues parts, com també l'horari reservat.

C.4 Sol·licitud d'associacions/clubs: serà condició indispensable que el club/associació
sol·licitant  estigui  legalment  registrat  en  el  registre  d'associacions  esportives  de  la
Direcció General d'Esports o a la Federació respectiva.

C.4.1 Us esporàdic: supeditat a l'horari de la Instal·lació Esportiva Municipal i als
espais lliures efectius.
C.4.2 Us continuat: a principi de temporada; s'haurà de sol·licitar l'ús per escrit amb
un mes d'antelació. Se signarà un acord en el qual s'especificarà l’horari reservat i
les obligacions d'ambdues parts.

C.5 Sol·licitud per a altres activitats:
C.5.1 Cursets de caire esportiu promoguts per associacions/clubs. Ho sol·licitaran
per escrit i s'hi adjuntarà la programació del curset, com també els seus objectius.
Aquestes sol·licituds seran resoltes particularment per la Comissió de Govern.
C.5.2 Tornejos: només s'acceptaran els que promoguin entitats ciutadanes que ho
sol·licitin per escrit i s'hi adjuntarà el calendari de competició. Aquestes sol·licituds
seran resoltes particularment per la Comissió de Govern.

Article 3r. Reduccions de quotes i exempció de pagament

Quedaran exempts de pagament els jubilats i pensionistes, disminuïts físics i/o psíquics així com
els aturats sense subsidi, prèvia proposta de Serveis Socials.

Pel  que  fa  a  clubs,  centres  docents  i  entitats  ciutadanes,  caldrà  l'aprovació  del  conveni  de
col·laboració.
En tots els casos es farà la petició/sol·licitud d'exempció a l'Ajuntament de Selva.

Article 4t. Quantitat

a) Serveis referits a l’article 2.a

Les quotes a que fan referència aquesta ordenança és faran efectives en el moment
de sol·licitar la prestació del servei.

Les quantitats a aplicar son les següents:

1. Piscines municipals:

Per a residents: Abonament individual bany lliure, majors de 
18 anys (juny/setembre)

25,00 euros

Per a residents: Abonament individual juvenil bany lliure, 
menors de 18 anys (juny/setembre)

18,00 euros

Residents: quota per dia bany lliure, majors de 18 anys 0,60 euros
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Residents: quota per dia bany lliure, menor de 18 anys 0,50 euros

No residents: quota per dia bany lliure, majors de 16 anys 3,00 euros

No residents: quota per dia bany lliure, menors de 16 anys 2.00 euros

Els menors de 0 a 3 anys, no pagaran.

L'Ajuntament donarà als abonats un carnet, personal i intransferible, que haurà de ser exhibit a
requeriment dels encarregats de les instal·lacions municipals.

2.  Espais esportius exteriors:

B.l-TENNIS RESIDENT  NO RESIDENT

Diürn/pista/hora (fins a 16 anys) 3,00 Euros 15,00 Euros

Diürn/pista/hora (a partir 17 anys) 4,00 Euros 18,00 Euros

Amb Llum/pista/hora (fins a 16 anys) 6,00 Euros 20,00 Euros

Amb  Llum/pista/hora  (a  partir  de  17
anys) 

8,00 Euros 20,00 Euros

B.2.- CAMP DE FUTBOL  RESIDENT NO RESIDENT

Diürn/partit Gratuït 60,00 euros

Amb Llum/partit 6,00 euros 100,00 euros

B.3.- PISTA DE PADEL RESIDENT NO RESIDENT

Diürn/pista/hora (fins a 16 anys) 4,00 Euros  16,00 Euros

Diürn/pista/hora (a partir 17 anys) 8,00 Euros 18,00 Euros

Amb Llum/pista/hora (fins a 16 anys) 6,00 Euros 20,00 Euros

Amb  Llum/pista/hora  (a  partir  de  17
anys) 

10,00 Euros 20,00 Euros

3.- Espais esportius coberts:

Cl.- PAVELLO ESCOLAR M3-b RESIDENT NO RESIDENT

Lloguer pista central/hora 15,00 euros 35,00 euros.

 
Article 5è. Normes de gestió

1. La recaptació de la taxa la realitzarà l'Ajuntament, mitjançant el seu propi personal adscrit
a  cada  instal·lació  o  bé  pel  concessionari  del  Bar.  El  responsable  nomenat  lliurarà  a  la
persona/entitat sol·licitant del servei b corresponent rebut.
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2. Com a norma general resta prohibit el cobrament per l'entrada i assistència a qualsevol
competició i/o espectacle que tinguin lloc en qualsevol instal·lació Esportiva Municipal; no obstant
això, els clubs i altres entitats ho podran fer si compten amb el consentiment i el vist-i-plau de
l'Ajuntament de Selva.
3. Les  quotes  que  per  qualsevol  causa  no  s'hagin  ingressat,  s'han d'exigir  per  la  via  de
constrenyiment en la forma prescrita pel Reglament general de recaptació, per les normes que el
complementin o el substitueixin.

Article 6è. Infraccions i sancions tributàries

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.

L’Ajuntament es reserva el dret a restringir l’ús de les instal·lacions a qualsevol persona que hagi
infringit qualsevol de les disposicions contingudes en aquesta ordenança.

La imposició de sancions no impedeix,  en cap cas,  la liquidació i  el  cobrament de les quotes
defraudades no prescrites.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no es previst en aquesta Ordenança s'hi aplicarà el que s'estableix en la vigent Llei
de règim local i demés disposicions.

La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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20 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS REFUGIS DE PROPIETAT
MUNICIPAL

Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament

Fonament:

1. En us de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb
el que es disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la
Taxa per l’ús dels refugis de propietat municipal, que regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

2. Objecte. Constitueixen l’objecte d’aquesta taxa l’ús, en les condicions que s’exposaran, dels
refugis propietat de l’Ajuntament de Selva.

Article 2n. Subjecte passiu.

Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn de l’ús
dels refugis municipals i dels serveis existents en ells.

L’ús dels refugis i dels seus serveis serà per dies, sense que la duració del mateix pugui ser inferior
a un dia ni superior a set dies consecutius.

Les reserves per a l’ús dels refugis es podrà fer amb una antelació màxima de seixanta dies.

Article 3r. Tarifes.

La taxa per l’ús dels refugis i de les seves instal·lacions serà de 80,00 € per dia, si les persones
usuaris no són veïns de Selva, i de 30,00 € per dia si ho fossin.

Les quotes a que fan referència aquesta ordenança és faran efectives en el moment de fer la
reserva;  en  cas  que  el  sol·licitant  renunciés  a  la  utilització  del  refugi  s’entendrà  que  també
renuncia a la quantitat abonada per avançat.

Article 4r. Normes de gestió

1. La recaptació de la taxa la realitzarà l’Ajuntament, mitjançant el seu propi personal.

2. En el moment de fer la sol·licitud per l’ús del refugi, la persona sol·licitant haurà de facilitar
a l’encarregat municipal el seu nom i llinatges, domicili i número de D.N.I. O passaport.

3. La recollida de les claus del refugi es farà a les dependències municipals en el dia i hora
prèviament concertat amb l’encarregat municipal.

4. La persona usuària està obligat  a retornar  les claus a l’encarregat municipal,  en hores
d’oficina i en tot cas abans de les 12’00, el dia hàbil següent del l’ús del refugi.

5. L’Ajuntament es reserva el dret d'autoritzar l’ús dels refugis municipals a les entitats tals
com escoles, AMPAS, associacions de defensa de la natura, etc., amb preferència a la resta de
sol·licitants.
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6. L’us en fi de setmana es computarà com a tres dies i podran recollir-se les claus a partir del
divendres capvespre, havent-se de tornar el dilluns al matí abans de les 12’00.

Article 5è. Obligacions de les persones usuaris.

Les persones usuaris dels refugis es comprometran a les següents obligacions:

1. Les persones usuaris dels refugis estan obligats a la neteja dels mateixos. Per aquesta finalitat

l’Ajuntament s’encarregarà de facilitar els estris necessaris.

2. Igualment estan obligats a respectar l’entorn dels refugis.

3. Traslladar els fems als contenidors reservats per a tal fi dins els nuclis urbans.

4. Reparar qualsevol desperfecte que puguin ocasionar en els refugis.

5. Posar en coneixement de l’Ajuntament de Selva qualsevol incidència que poguessin observar a

les instal·lacions del Refugi o en el seus voltants.

6. En cas que vulguin fer servir la xemeneia existent al refugi, s’encarregaran de portar la llenya

necessària

7.  Accedir  als  refugis  a  peu o amb mitjà  de locomoció  no motoritzat,  llevat  que  ho autoritzi

expressament l’Ajuntament.

8. Reduir al màxim el consum d'aigua i energia, així com la generació de residus.

9. Respectar els cartells i avisos, i les normes de seguretat.

10. Respectar la normativa d'incendis forestals i les recomanacions del Servei     de     Gestió     Forestal     i
Protecció     del     Sòl (http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?
ctrl=MCRST472ZI75862&id=75862).

Article 7è. Infraccions i sancions tributàries

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.

L’Ajuntament es reserva el dret a restringir l’ús dels refugis a qualsevol persona que hagi infringit
qualsevol de les disposicions contingudes en aquesta ordenança.

La imposició de sancions no impedeix,  en cap cas,  la liquidació i  el  cobrament de les quotes
defraudades no prescrites.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no és previst en aquesta Ordenança s’hi aplicarà el que s’estableix en la vigent Llei
de règim local i altres disposicions.

La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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21  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  PARADES,  BARRAQUES,
CASETES  DE  VENDA,  ESPECTACLES  O  ATRACCIONS  SITUATS  EN  TERRENYS  D'ÚS
PUBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS.

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa
per utilitzacions privatives o aprofitaments especials  derivats de l'ocupació de la  via  pública o
terrenys  d'ús  públic  amb  parades,  barraques,  casetes  de  venda,  espectacles  o  atraccions,
indústries del carrer i ambulants, que s'especifica en les tarifes que es contenen en l'apartat 2 de
l'article 3r que es regeix per aquesta ordenança.

Article 2n. 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 3r. Quantia

1. Les quanties fitxades en el present article són per euro/dia.
2. La quantia de la  taxa regulada en aquesta ordenança és la  que es fixa en les tarifes
contingudes en l'apartat següent.
3. Les tarifes de la taxa són les següents:

Epígraf

Tarifa primera: Fires, festes i similars

1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes ràpides i similars.
Per cada m2 o fracció: 1,00 euros.
2. Llicències  per  a  l’ocupació  de  terrenys  dedicats  a  engronsadores,  aparells  voladors,
cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol classe d’atraccions. Per cada m2
o fracció: 0,50 euro.
3. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o fracció: 0,25
euros.
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs. Per cada m2 o
fracció: 0,10 euros.
5. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans,
hamburgueses, xocolates, refresc, begudes, etc. Per cada m2 o fracció: 5 euros. 
NOTA: La superfície computable és la que realment ocupa el vehicle, més una franja de terreny
d’un metre d’amplada paral·lela davant de la línia exterior del taulell o la instal·lació que s’utilitzi
per l’ús o el servei públic.
6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades destinades a
l’exposició o venda de qualsevol tipus de producte. Per cada m2 o fracció: 1 euros.

Tarifa segona. Mercat setmanal

1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades destinades a
l’exposició o venda de qualsevol tipus de producte. Per cada m2 o fracció: 0,50 euros.
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Els subjectes que ho desitgin podran optar per realitzar pagaments trimestrals per adelantat, a raó
de multiplicar els metres de la parada pels dies de mercat del trimestre; durant el trimestre, el
subjecte no podrà variar la superfície d’ocupació. En aquests casos, s’aplicarà una reducció del
20% a la quota resultant.

La liquidació d’aquests drets es practicarà en concedir-se l’autorització corresponent.

Article 4t. 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. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació pública abans
de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte de taxa mínima que hi servirà de
base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'article 3.3 d'aquesta ordenança.

b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un pla dels terrenys disponibles per a
ésser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les parcel·les que han de ser objecte
de licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se a cotxes de xoc, teatres,
exposicions d'animals, restaurant, bijuteries, etc.

c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitza una superfície més gran de l'adjudicada
en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100% de l'import de l'augment,
a més de la quantia fixada en les tarifes.

3. a) Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança i  que no s'hagin tret a licitació pública, 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 del
municipi.

b) 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 diferències 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  diferències  i,  si  escau,  quan  hagin  realitzat  els  ingressos
complementaris corresponents.

c) En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'import ingressat.

4. No es consentirà 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
determinarà l'obligació de continuar abonant taxa.

6. Les autoritzacions tenen caràcter personal i no poden cedir-se o subarrendar-se a tercers.
L'incompliment  d'aquest  precepte  provocarà  l’anul·lació  de  la  llicència,  sense  perjudici  de  les
quanties que els interessats hagin d'abonar.
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Article 5è. Obligació al pagament

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 es disposa en l'article 46 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, 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 i
ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per semestres naturals,
des  del  dia  16 del  primer  semestre  fins  el  dia  15 del  segon,  a les  oficines  de la
recaptació municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, s’aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en vigor fins a la
seva modificació o derogació expressa.
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22  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  OBERTURA  DE  CALES  O
SÍQUIES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O DE
VORERES EN LA VIA PÚBLICA

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que preveu l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL 2/2004,
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'obertura de cales o síquies en terrenys d'ús
públic i qualsevol remoguda de paviment o de voreres en la via pública, especificat en les tarifes
contingudes en l'apartat 2 de l'article 3r següent, que es regeix per la present Ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament.

1. 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  es  beneficiïn  o  realitzin  els
aprofitaments, si és que ho varen fer sense l'oportuna autorització.
2. També estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones
o entitats que destrueixin o deteriorin el domini públic local, conformement amb el que estableix
l'article 24 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, encara que no
siguin les mateixes persones o entitats interessades les que n'efectuïn la reposició, i també les
despeses  que  origini  el  control  de  qualitat  dels  paviments  i  la  comprovació  de  les  densitats
aconseguides en el reblaniment de les síquies.

Article 3r. Quantia

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcula d'acord amb els conceptes
i imports establerts en els corresponents números dels epígrafs de la tarifa continguda en l'apartat
3 següent.

2. L'esmentada quantia comprèn, la suma dels apartats següents:

a) Epígraf A), concessió de llicència.
b) Epígraf B), aprofitament de la via pública.
c) Epígraf C), reposició de paviment, sempre que aquesta reposició no la realitzi la
persona autoritzada. Si l'efectua la persona autoritzada està obligada a abonar el 10%
de la tarifa d'aquest epígraf.
d)  Epígraf  D),  indemnitzacions  per  depreciació  o  deteriorament  de  paviment  quan
procedeixi.

3. Les tarifes de la taxa són les següents:

Epígraf A) Concessió de la llicència d'obra en la via pública
Les quotes exigibles són les següents:
 Número 1. Per cada llicència per a construir o reparar voreres deteriorades pels particulars
o per l'obertura de cales o síquies per a la reparació d'avaries, connexions noves, etc 10,00€

Epígraf B) Aprofitament de la via pública
Les quotes exigibles que, com a mínim, han d'arribar a un import de 10 euros, són les següents:
 Número 1. Construir o suprimir passos de carruatges, qualsevol que en sigui l’ús, per metre
quadrat o fracció .............................................................................................3,00 euros
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 Número 2. Construir o reparar voreres destruïdes o deteriorades pels particulars, per cada
metre lineal o fracció i dia ................................................................................0,50 euros

 Número 3.
a)  Obertura de cales per a reparar avaries produïdes per canalitzacions o connexions de gas,
electricitat, albellons, etc., per cada metre lineal o fracció i dia ...........................3,00 euros

b) Obertura de cales per a realitzar noves connexions de gas, electricitat, aigua, estesa de cables o
canonades, col·locació de rails i pals, o per a suprimir els existents i treure canonades, condemnar
preses d'aigua, etc., per cada metre lineal o fracció i dia ....................................1,00 euros

c) Quan l'amplada de la cala o síquia passa d'un metre, s'incrementen en un 100% les tarifes
consignades en els dos apartats anteriors

Epígraf C) Reposició o construcció i obres de clavegueram. Les quotes exigibles, són les següents:

I. ALÇAMENT I RECONSTRUCCIÓ
1. Vorera:
Per cada metre quadrat o fracció alçada o reconstruïda ....................................45,00 euros
2. Vorada:
Per cada metre lineal o fracció ........................................................................25,00 euros
3. Calçada:
Per cada metre quadrat o fracció ....................................................................30,00 euros

II. CONSTRUCCIONS
1. Vorera:
Per cada metre quadrat o fracció ....................................................................30,00 euros
2. Vorada:
Per cada metre lineal o fracció ........................................................................15,00 euros
3. Calçada:
Per cada metre quadrat o fracció ....................................................................15,00 euros

III. MOVIMENTS DE TERRA
Per cada metre cúbic ......................................................................................25,00 euros

IV. DIVERSOS
 Arquetes, per metre quadrat o fracció ..................................................75,00 euros
 Pous de registre, per metre quadrat o fracció .......................................75,00 euros
 Per supressió d'arbres, per metre o fracció de perímetre de soca a un
metre d'en terra .............................................................................................75,00 euros
 Per supressió o desplaçament de faroles, per metre lineal
de supressió o desplaçament ........................................................................100,00 euros
 Altres, per cada metre quadrat o fracció de paviment ..........................100,00 euros

Epígraf D) Depreciació o deteriorament de la via pública
 Per cada metre quadrat o fracció de paviment ........................................3,00 euros
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Article 4t. Normes de gestió

1. Conformement amb el que preveu l'article 26 RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i amb la finalitat de garantir en tots els casos els drets de l'Administració, a
tota sol·licitud de llicència, perquè es pugui admetre a tràmit, s'hi ha d'adjuntar el justificant del
dipòsit previ d'aquesta taxa.
2. La liquidació del dipòsit previ es practicarà tenint en compte les dades formulades per la
persona interessada.
3. El dipòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per a efectuar les obres, les quals,
només es podran dur a terme quan se n'obtengui la llicència.
4. La  liquidació  practicada  d'acord  amb les  normes  anteriors,  s'elevarà  a  definitiva,  quan
recaigui resolució sobre la concessió de la llicència i si aquesta es denega, la persona interessada
pot instar la devolució dels drets pagats.
5. Es consideren caducades les llicències si  desprès de concedides transcorren trenta dies
sense  haver  començat  les  obres.  Una  vegada  iniciades  aquestes,  han  de  continuar  sense
interrupció.
6. Quan es tracta d'obres que s'hagin d'executar immediatament pels greus prejudicis que en
pot ocasionar la demora (fuites de gas, fusió de cables, etc.) es poden iniciar les obres sense haver
obtingut l'autorització municipal, amb l'obligació de sol·licitar la llicència dins les vint-i-quatre hores
següents al començament d'aquestes i justificar-ne la raó de la urgència.

Article 5è. Obligació de pagament

1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment de
sol·licitar la llicència per a realitzar qualsevol classe d'obra en la via pública, o des que aquesta es
realitzi si és que aquesta es fa sense autorització.
2. El  pagament  de la  taxa  es  fa  per  ingrés  directe  en  la  dipositaria  municipal  o  allà  on
estableixi l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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23 ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DEL  PREU PÚBLIC PER A  LA  VIGILÀNCIA /
INTERVENCIÓ  POLICIAL  I  ACTUACIONS  DE  LA  BRIGADA  O  ALTRES  EMPLEATS
MUNICIPALS O ALIENS A REQUERIMENT DE L’AJUNTAMENT

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el previst a l’article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per
la prestació del servei de vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin, que es regirà per la
present ordenança; igualment s’exigirà a les empreses o particulars que provoquin –encara que no
ho sol·licitin  -  l’actuació  de la  policia,  la  brigada municipal  o serveis  aliens  cridats  d’urgència
sempre que dita actuació sigui necessària per l’ordre públic i hi hagi negligència o voluntarietat en
el fet causant.

Article 2n. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els que es beneficien
dels serveis prestats per aquest Ajuntament, a que es refereix l’article anterior.

Article 3r. Quantia

1. La  quantia  del  preu  públic  regulat  en  aquesta  ordenança  serà  la  fixada  en  la  Tarifa
continguda a l’apartat següent.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:

Per la prestació del servei de vigilància/intervenció, pel primer període de fins a dues hores i per
cada hora/fracció posterior:

1. Un guàrdia ...................................................................... 60,00 euros / 30,00 euros
2. Un motorista inclòs motocicleta ........................................ 90,00 euros / 45,00 euros
3. Un cotxe patrulla, inclòs conductor ................................. 100,00 euros / 50,00 euros
4. Oficial de Brigada d’obres ................................................ 50’00 Euros / 25,00 euros
5. Operari Brigada d’Obres ................................................... 40’00 Euros / 20,00 euros
6. Vehicle de Brigada d’Obres, sense dotació ......................... 40’00 Euros / 20,00 euros
7. Funcionaris d’altres departaments .................................... 60,00 euros / 30,00 euros
8. Altre personal propi ......................................................... 50,00 euros / 25,00 euros
9. Altre personal i medis aliens segons el cost efectiu suportat per l’Ajuntament, incrementat

en un 10% en concepte de despeses generals.

3. La quantia resultant de l’aplicació de la Tarifa anterior s’incrementarà en un 25 per cent
quant la prestació del servei tengui lloc entre les 20 i les 24 hores del dia i en un 50 per cent si es
prestés de les 0 hores a les 8 del matí.
4. Els temps de prestació efectiva del servei es computarà considerant com a moment inicial,
el  de sortida dels efectius dels  seus respectius aquarteraments o parcs i  com a finalització el
d’entrada dels mateixos, una vegada conclòs el servei.

Article 4t. Obligació de pagament

1. L’obligació  de pagament  del  preu públic  regulat  en aquesta  ordenança neix  des de el
moment que es presti el servei especificat en l’apartat segon de l’article anterior.
2. El  pagament  de dit  preu públic  s’efectuarà  en el  moment  de presentació  a  l’obligat  a
abonar-ho, de la corresponent factura o liquidació.
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Article 5è. Gestió

Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació del servei a que es refereix aquesta
ordenança presentaran en aquest Ajuntament sol·licitud detallada sobre el servei interessat, lloc i
data on s’ha de dur a terme i demés detalls necessaris per a determinar el servei a prestar. Les
altres actuacions es faran per ordre de la Batlia, Jefatura de la Policia Local o cap de Brigada,
assenyalant la persona o persones responsables.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal s’aplicarà a partir del següent dia al de la seva publicació, i
estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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24 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I
D'ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals,  aquest  Ajuntament  estableix  la  "Taxa  per  llicències  d'auto-taxi  i  d'altres  vehicles  de
lloguer", que es regiran per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual compleixen el que
preveu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats
que, en relació amb les llicències d'auto-taxis i demés vehicles de lloguer a que es refereix el
reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s'assenyalen a continuació:

a) Expedició de llicències.
b) Autorització per a transmissió de llicències, quan procedeixi el seu atorgament, 
d'acord amb la legislació vigent.
c) Autorització per a substitució dels vehicles afectes a les llicències, bé sigui aquest 

canvi de tipus voluntari o per imposició legal.
d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.

No  es  fet  imposable  d’aquesta  ordenança  la  concessió  de  l’autorització,  que  serà  regulat
independentment mitjançant concurs com preveu l’article 10 del referit decret, quin procediment
es sotmetrà a les normes de contractació pública local i que podrà tenir contingut econòmic.

Article 3r. Subjecte passiu

Estan obligats al pagament de la Taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones
físiques  i  jurídiques  i  les  entitats,  a  que  es  refereix  l'article  35  de  la  Llei  General  Tributària,
següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s'expedeixi la llicència, o a favor de la qual s'autoritzi
la transmissió de l'esmentada llicència.
2. El  titular  de  la  llicència  el  vehicle  de la  qual  sigui  substituït  o  objecte  de revisió  tant
ordinària com extraordinària.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del
servei o activitat, d'acord amb la següent Tarifa:
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Epígraf primer
Expedició i registre de llicències ....................................................................................150,00 €

Epígraf segon
Autorització per a transmissió de llicències:
a) Transmissió “inter vivos” de llicències .................................................................150,00 €
b) Transmissió “mortis causa” de llicències ................................................................15,00 €

Epígraf tercer
Substitució de vehicles afectats a llicències.......................................................................50,00 €

Epígraf quart
Revisió de vehicles (ordinària o extraordinària).................................................................50,00 €

Epígraf cinquè
Per cada reserva anual d’estacionament...........................................................................25,00 €
Per cada nova senyalització de reserva d’estacionament de taxi.........................................50,00 €

Article 6è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Article 7è. Meritació
Conformement a l’article 26 del R.D. 2/2004 de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de
sol·licitar la prestació del servei o l’activitat, que no es realitzarà ni es tramitarà si no s’ha efectuat
el pagament corresponent.

Article 8è. Declaració i ingrés
1. Les persones interessades en l’obtenció de llicències i autoritzacions regulades per aquesta
Ordenança hauran de sol·licitar-les mitjançant instància dirigida al Batle, adjuntant-hi la pertinent
documentació.
2. Totes les quotes seran objecte de liquidació per ingrés directe. Els subjectes passius hauran
d’ingressar la taxa en el moment de presentar la sol·licitud de llicència o autorització.
3. Quan per causes no imputables al  subjecte passiu,  l’activitat  administrativa o el  servei
públic no es presti, procedirà a la devolució de l’import corresponent.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquestes
corresponguin en cada cas,  s’estarà a allò  que disposen els  articles 191 i  següents de la Llei
General Tributària i altres disposicions que la complementin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança s’aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i
estarà en vigor fins la seva modificació o derogació.
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25 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENT

Article 1r.

Aquest  Ajuntament  en ús  de la  potestat  reglamentaria  que li  atribueix  l’article  106 de la  Llei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el disposat en
els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, estableix “l’ Ordenança reguladora del sistema especial de pagament”.

Article 2n. 

Amb l’objectiu de facilitar el compliment de l’obligació tributària, s’estableix un sistema especial de
pagament de les quotes per rebut,  que permetrà el fraccionament de la deute en els  termes
prevists en aquesta ordenança.

Article 3r. 

El sistema especial de pagament és d’aplicació als contribuents o altres obligats tributaris que en
sol·licitin  l’aplicació al  conjunt  dels  seus rebuts corresponents a algun o alguns dels  següents
tributs:

a) Impost sobre Béns Immobles.
b) Impost sobre Activitats Econòmiques.
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
d) Taxa per Recollida de Fems.
e) Taxa per Entrades de vehicles a través de les voravies.

Article 4t.

Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir  al sistema especial de
pagament són:

a) Formular l’oportuna sol·licitud, abans del 10 de febrer de l’any de què es tracti.
b) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.

Article 5è.

El  pagament  de  l’import  total  anual  dels  tributs  s’efectuarà  en  qualsevol  de  les  següents
modalitats:

1) Modalitat de nou pagaments

En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per nou
l’import  del  conjunt  de  rebuts  dels  tributs  liquidats  al  sol·licitant  en  l’exercici  immediatament
anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del Padró a
nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui
cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.
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2) Modalitat de quatre pagaments

En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equivalent al resultat de dividir
per  quatre  l’import  del  conjunt  de  rebuts  dels  tributs  liquidats  al  sol·licitant  en  l’exercici
immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels
rebuts del Padró a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del
sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.

Article 6è.

L’acolliment  al  sistema  espacial  de  pagament  es  prorrogarà  automàticament  per  a  l’exercici
següent sempre que l’interessat no en manifesti  la seva renúncia expressa i  no tingui  deutes
pendents de pagament en període executiu.

Article 7è.

Si  el  sol·licitant  incorregués  en  l’  impagament  de  qualsevol  càrrec  del  sistema  especial  de
pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a
compte dels rebuts del Padrons corresponents.

Article 8è.

El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni
qualsevol  altre  aspecte  de  la  gestió  tributària,  que  se  seguirà  regint  per  la  seva  normativa
específica.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2010, romanent en
vigor fins la seva modificació o derogació expressa.
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26  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  TAXA PER  SERVEIS  RELATIUS  A  ACTIVITATS,

ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS.

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les  facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen

els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis relatius a activitats,

establiments i instal·lacions, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual

acompleixen el que preveu l'article 57 de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes

locals, revisat de conformitat amb el Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de

liberalització del comerç i de determinats serveis.

Article 2n. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:

a) L'activitat municipal, tècnica, administrativa i de comprovació  necessària per determinar si és

procedent atorgar la llicència d'activitat sol·licitada o si l'activitat comunicada realitzada, o que es

pretén realitzar, s'ajusta a les determinacions de la normativa i de les ordenances municipals. 

b) Els serveis prestats per la Policia Local i personal tècnic municipal amb motiu de la comprovació de

renous o altre tipus de molèsties procedents d'establiments o activitats.

c)  L'activitat  consistent  en  el  precintament  i  desprecintament  de  locals,  equips,  instal·lacions,

maquinària i d'equips  limitadors de so de locals o establiments.

2. A l'efecte d'aquest tribut, es considera establiment el lloc o local en què habitualment s'exerceix, o

s'ha d'exercir qualsevol activitat per a l'obertura i funcionament de la qual és necessari, en virtut d'un

precepte legal, l'obtenció de la llicència municipal, la comunicació prèvia o la declaració responsable.

3. Tenen la consideració d'activitat, en els termes que preveu la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de

règim jurídic de les llicencies integrades d'activitat de les Illes Balears:

a) La primera instal·lació, l'inici o el començament de qualsevol activitat a l'establiment de què es

tracti.

b) La modificació o ampliació de l'activitat duita a terme a l'establiment, encara que continuï la

mateixa persona titular.

c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi dugui a terme i que afecti les condicions
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de la llicència atorgada, la comunicació prèvia o la declaració responsable presentada.

d) Canvi de titularitat de l'activitat.

Article 3r. Subjecte passiu.

Ha de pagar la taxa, en concepte de subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques

a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, i en aquest cas concret:

a) Les persones titulars de l'activitat, establiment o instal·lació que es pretén dur a terme , si n'és el

cas, que es du a terme.

b) Les persones responsables del renou o de les molèsties, i, en defecte d'això, la persona titular de

l'establiment. Si es comprova que el nivell de renou o de molèsties està dins dels autoritzats, el

subjecte passiu ha de ser la persona sol·licitant del servei.

Article 4t. Responsables.

1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2.-  Són responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,  interventors  o

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que

assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5è. Base imposable. 

Constitueix la base imposable de la taxa el cost real de la instal·lació. 

Article 6è. Quota tributària.

La quota tributària prèvia es calcularà a partir de la base imposable, liquidant-se a 1%, amb un mínim

de 180 euros. Damunt la quota tributària prèvia s'hi aplicaran els següents coeficients correctors en

funció de la qualificació de l'activitat: 
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Activitats permanents majors 2

Activitats permanents menors 1

Activitats permanents innòcues 0,5

Activitats no permanents temporals convalidables 2

Activitats no permanents temporals no convalidables 1,5

Activitats no permanents extraordinàries 1

Activitats no permanents exceptuables 1

Altres activitats no permanents 0,5

Activitats catalogades permanents 2

Activitats catalogades no permanents 1

Als garatges particulars no serà d'aplicació el referit coeficient de qualificació. 

Per la obtenció de l'autorització de canvi de titularitat en els serveis relatius a activitats, establiments i

instal·lacions s'aplicara una taxa de 150 euros. 

 

La quota tributaria corresponent als serveis prestats per la Policia Local i personal tècnic municipal

amb motiu de la comprovació de renous o altre tipus de molèsties procedents d'establiments o

activitats i l'activitat consistent en el precintament i desprecintament de locals, equips, instal·lacions,

maquinària i d'equips  limitadors de so de locals o establiments, seran les següents: 

1. Sonometria a locals o establiments en horari diürn: 150,00 €

2. Sonometria a locals o establiments en horari nocturn: 250,00 €

3. Precintament i desprecintament d'equips limitadors de renou: 100,00 €

4. Precintament de locals, equips, instal·lacions o maquinària per execució forçosa de l'ordre de

tancament d'activitats  (s'hi inclou el desprecintament): 100,00 €

5. Altres inspeccions en horari diürn: 100,00 €

6. Altres inspeccions en horari nocturn: 200,00 €

Article 7è. Meritació.

1.- Segons el tipus d'activitat permanent, la taxa s'ha de meritat de la manera següent:

a) Activitats permanents innòcues i permanents menors: la taxa d'activitat merita des del

moment en què es presenta la declaració responsable d'inici  i  exercici de l'activitat en el
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registre d'entrada de l'Ajuntament de Selva.- 

b) Activitat permanent major: la taxa d'activitat merita des del moment en què es presenta la

sol·licitud de permís d'instal·lació de l'activitat en el registre d'entrada de l'Ajuntament de

Selva.

2.- Respecte de les activitats no permanents, la taxa d'activitat merita des que es presenta, en el

registre d'entrada de l'Ajuntament de Selva, la declaració responsable o, si s'escau, amb la sol·licitud o

concessió d'ocupació de la via pública o de terrenys de titularitat pública.

3.- Respecte de les transmissions de la titularitat de les activitats permanents, la taxa d'activitat

merita des que es presenta, en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Selva, la comunicació de la

transmissió d'una activitat inscrita en el  registre d'activitats permanents.

4.- L'obligació de liquidar la taxa d'activitat, un cop nascuda, no s'ha de veure afectada, de cap

manera, pels motius següents:

a) per la denegació per incompliment de la normativa d'aplicació del permís d'instal·lació en

les activitats permanents menors i majors:

b) per la no inscripció de les activitats innòcues en el registre municipal creat  a aquest efecte

o per la concessió de llicències condicionades; o

c) per la renúncia o desistiment de la persona sol·licitant

Article 8è. Exempcions i bonificacions.

1.- Bonificació del 100% de la taxa per aquells subjectes passius que tinguin la condició legal  de

discapacitat en grau igual o superior al 33%. 

2.- Bonificació del 100% de la taxa per aquells subjectes passius que inicien una activitat procedents

d'una situació legal d'atur. 

3.- Bonificació del 100% de la taxa per aquells subjectes passius menors de 26 anys. 

4.- Bonificació del 100% de la taxa per aquells subjectes passius majors de 50 anys. 

Sempre i quant els subjectes passius acreditin que el conjunt de les rentes que conformen  la unitat
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familiar siguin inferiors al doble del salari mínim interprofessional fixat anualment.

Article 9è. Acreditació.

1.- S'acredita la taxa quan s'inicia la prestació del servei o la realització de l'activitat. A aquests

efectes,  l'activitat  s'entén  iniciada  en  la  data  de  presentació  de  la  sol·licitud  de  llicència,  de

presentació de la comunicació prèvia o de la declaració de responsable, si  el  subjecte passiu la

formula expressament.

2.- Quan l'activitat hagi tengut lloc sense que s'hagi obtingut la llicència corresponent, o no s'hagi

presentat la comunicació prèvia o declaració responsable preceptives, la taxa merita quan s'inicia

efectivament  l'activitat  municipal  per  determinar  si  l'activitat,  l'establiment  i  les  instal·lacions

acompleixen les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu

que es pugui instruir per autoritzar-ne l'activitat o decretar-ne el tancament, si no és autoritzable

aquesta activitat. Tot això sense perjudici de l'actuació de la inspecció tributària.

3.- No es tramitaran les sol·licituds ni es podrà iniciar l'activitat si  no s'ha efectuat el pagament

corresponent prèviament.

4.- L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s'ha de veure afectada, de cap manera, ni per la

denegació de la llicència sol·licitada o la concessió d'aquesta condicionada, ni per la renúncia o el

desistiment de la persona sol·licitant una vegada concedida la llicència d'instal·lació o d'obertura.

Article 10è. Declaració i ingrés.

1.- El procediment d'ingrés d'aquesta taxa és el d'autoliquidació, de conformitat amb el que disposa

l'article 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu

2/2004, de 5 de març. Així mateix, els subjectes passius han de pagar la taxa en el moment d'iniciar

la prestació del servei o activitat, mitjançant l'autoliquidació corresponent.

2.- Si després d'iniciar el servei es varia o amplia l'activitat  que es du a terme a l'establiment, o si

s'amplia  el  local  previst  inicialment,  aquestes  modificacions  s'han  de  posar  en  coneixement  de

l'Administració municipal amb el mateix abast que a l'autoliquidació prevista al paràgraf anterior.
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3.- En les sol·licituds d'inspecció d'activitats, la persona sol·licitant ha de presentar l'autoliquidació i,

en el  cas  que, una vegada realitzada, es comprovi  que el  nivell  de renou o molèsties no està

autoritzat, se li ha de tornar la quantitat abonada i s'ha de notificar el deute a la persona responsable

del renou o molèsties o a la titular de l'establiment.

4.- Quan l'activitat administrativa o el servei públic no es presti per causes no imputables al subjecte

passiu, s'ha de retornar l'import corresponent.

Article 11è. Normes de gestió

1.- La taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions és independent i diferent de la

taxa per llicències urbanístiques que es puguin acreditar amb motiu de l'execució de les obres de

condicionament o instal·lació de l'establiment.

2.- Les llicències d'activitat complementàries de caràcter temporal es consideren condicionades a la

llicència d'obertura de l'activitat  principal i caduquen el darrer dia de l'exercici en què es concedeixin,

llevat que aquestes determinin una altra data  expressa de caducitat. Es poden renovar, amb petició

prèvia de la persona interessada, en forma successiva, amb la caducitat abans ressenyada. La quota

tributària resultant té caràcter anual i irreductible.

3.- Les persones titulars d'activitats que, d'acord amb la legislació, hagin de sotmetre's a un període

d'informació pública s'han de fer càrrec de les despeses que es derivin  d'inserir un anunci en un dels

diaris de l'illa i de col·locar un cartell en el lloc on s'hagi de fer l'activitat.

Article 12è. Infraccions i sancions.

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, cal

atenir-se a  allò que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta Ordenança entra en vigor l'1 de gener de 2014, o l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior a aquest dia, i serà vigent fins que es modifiqui

o es derogui expressament.
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27 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I

CONTROL DE LA PUBLICITAT COMERCIAL DIRECTA.

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les  facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,  per l'article 3 de la Llei 5/97 de 8 de

juliol  ,  Reguladora de la publicitat dinàmica de les Illes Balears i   de conformitat amb allò que

disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació

dels serveis d'atorgament de les autoritzacions relatives a l'exercici  de les activitats de publicitat

comercial directa dins el municipal, així com pel control de l'esmentada publicitat. 

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal, tant tècnica  com administrativa,

necessària per a concedir o denegar les autoritzacions relatives a l'exercici de la publicitat comercial

directa que ha de desenvolupar-se dins el terme municipal i exercir el seu control. A efectes d'aquesta

ordenança  s'entén  com  a  publicitat  comercial  directa  el  repartiment  domiciliari  de  publicitat  a

habitatges, oficines i despatxos o el seu dipòsit en les bústies o porteries dels immobles així com el

repartiment en mà de material imprès per mitjà de contacte directe entre els agents publicitaris i els

possibles usuaris, amb caràcter gratuït, i utilitzant, per a tal fi, les zones de domini públic, vies i espais

lliures públics i zones privades de concurrència pública.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques titulars de l'activitat de publicitat

comercial directa i els que la reparteixen, en cas de ser de la mateixa empresa.

Article 4t. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o

jurídiques a què es refereixen els articles 35 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General

Tributària
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2.  Són responsables  subsidiàries  els  administradors  de les  societats  i  els  síndics,  interventors  o

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que

assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

3. Actuaran com a obligats al pagament com a deutors principals de la taxa els titulars de la llicència

municipal.

4. En tot cas tindrà la consideració de responsable en el pagament de la taxa l'empresa anunciant.

Article 5è. Base imposable

1.  La  base  imposable  serà  el  nombre  de  productes  o  publicacions  a  les  que  faci  referència

l'autorització.

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària serà el resultat de multiplicar la base imposable per 30 €, essent la Base imposable

com s'ha dit el nombre de productes o publicacions a les que faci referència l'autorització.

Per les empreses que els seus objecte social sigui empresa de publicitat dinàmica i que facin varis

repartiments dins l'any, s'estableix una taxa anual de 150 euros. 

Article 7è. Exempcions i bonificacions

1. Bonificació del 100% per a les persones físiques i jurídiques que paguin la taxa de residus al

municipi de Selva.

2. Bonificació del 100% per a les ONG o entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d'Entitats

Jurídiques de l'Ajuntament de Selva sempre que el contingut de la publicitat siguin les seves pròpies

activitats, sense caràcter comercial.

3. A efectes d'aquesta ordenança, la publicitat electoral i la del propi Ajuntament i ens dependents

queden exemptes d'aquesta taxa.

Article 8è. Meritació

S'acredita la taxa  i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes a
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gravamen,  entenent-se,  a aquests efectes,  que la  iniciació  esmentada es  produeix  amb la seva

sol·licitud.

Article 9è. Declaració

Les  persones  interessades  en  l'obtenció  d'una  llicència  de  publicitat  comercial  directa  han  de

presentar prèviament, al Registre General, l'oportuna sol·licitud adjuntant la llista de productes o

ítems que configuraran la  base imposable,  hi  han d'adjuntar  el  número d'identificació  fiscal  del

sol·licitant, alta de l'impost d'activitats econòmiques, si escau, vigència de les llicencies municipals

exigibles legalment en l'activitat corresponent. Relació de persones que es proposen com agents de

publicitat dinàmica, amb indicació del número de document d'identitat o passaport i la seva adreça.

S'ha de liquidar la taxa corresponent. 

Article 10è.  Liquidació i ingrés

La liquidació de la taxa que es notifiqui al subjecte passiu serà ingressada en caràcter previ a l'inici de

l'activitat de forma directe a la caixa municipal utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que

assenyala el Reglament General de Recaptació

Article 11. Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas,

s'ha d'estar a allò que disposa la Llei general tributària i la Llei 5/1997, de 8 de juliol de publicitat

dinàmica de les Illes Balears. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entra en vigor l'1 de gener de 2014, o l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior a aquest dia, i serà vigent fins que es modifiqui

o es derogui expressament.
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28 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LLOGUER D'ELEMENTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL

Article 1r. Concepte

D'acord amb l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text refós de la Llei
reguladora  de  les  hisendes  locals,  aquest  municipi  estableix  la  taxa  per  regular  el  lloguer  i
prestació de taules,  cadires,  escala,  torradores,  garlandes de llum, torres de focus,  escenaris,
tenderols i altres elements de titularitat municipal, que es determinen en la tarifa continguda en
l'apartat 1 de l'article 4t; que es regeix per aquesta Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  el  lloguer  o  prestació  per  una  utilització  privativa  o
aprofitament particular de diversos elements de titularitat pública municipal com taules, cadires,
escala, torradores, garlandes de llum, torres de focus, escenaris, tenderols i altres elements de
titularitat municipal.

Article 3r. Obligacions de pagament

Estan obligats al pagament de la taxa regulada i fer un dipòsit, les persones físiques o jurídiques o
entitats  a  favor  de  les  quals  s'autoritzi  el  lloguer  o  prestació.  I  les  que  se'n  beneficien  de
l'aprofitament.  Per  raons  d'interès  públic  degudament  justificat,  l'Ajuntament  podrà  eximir  del
pagament  de la  taxa a entitats  de dret  públic  i  associacions per  a  actuacions pròpies,  sense
perjudici  del deure de pagament del dipòsit  i  de retornar el  material  prestat a l'Ajuntament o
reposició del material a la situació originària.
Igualment, l’Ajuntament eximirà del pagament de la taxa a residents al municipi quan tengui lloc
un préstec de taules i cadires per a la celebració de “sopars a la fresca” durant la celebració de les
festes patronals i populars dels diferents nuclis de població.

Article 4t. Quantia

1. Les tarifes de la taxa son les següents:

a) Dipòsit per taula...............................................................................2,00 euros

b) Lloguer per cada dia de prestatge per taula.......................................0,50 euros

c) Per cada taula espatllada o perduda.................................................50,00 euros

d) Dipòsit per cadira.............................................................................0,50 euros

e) Lloguer per cada dia de prestatge per cadira......................................0,25 euros

f) Per cada cadira espatllada o perduda.................................................5,00 euros

g) Per cada dia d'excés del prestatge de l'element de que es tracti..........0'50 euros

h) Dipòsit per cada escala, torradora, garlanda de llum, torre de focus, escenari, tenderol i

altres elements de titularitat municipal.................................................50,00 euros

i) Lloguer per cada dia de prestatge d'escala, torradora, garlanda de llum, torre de focus,

escenari, tenderol i altres elements de titularitat municipal......................2,00 euros
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j) Per cada escala, torradora, garlanda de llum, torre de focus, escenari, tenderol espatllat

o perdut.............................................................................................60,00 euros

2. Respecte als dipòsits prevists en l'apartat anterior, s'estableix un dipòsit màxim de 250 euros
quan es sol·liciti el lloguer de diversos elements en una mateixa sol·licitud. 

Article 5è. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquiden abans de realitzar la prestació o lloguer
llevat de les assenyalades en els punts c) f) j), que es podran liquidar una vegada constatada la
pèrdua o la seva espatllada entrega.
2.  Les  persones  o  entitats  interessades  en  la  concessió  d'aprofitaments  regulats  en  aquesta
ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la prestació o lloguer amb una antelació mínima de 7
dies naturals. Una vegada autoritzada la petició i dipositat l'aval, es determinarà el nombre de dies
del préstec i el corresponent cost que haurà de liquidar la persona o entitat interessada.
3. Els diversos elements hauran de ser retirats i entregats per les pròpies persones o entitats
interessades en horari normal de feina.
4. Les sol·licituds hauran de tramitar-se per instància oficial que es registrarà adientment. De cada
acta s'estendrà el corresponent rebut, document indispensable per a justificar el pagament, dipòsit
o reclamació.
5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers.
L'incompliment  d'aquest  precepte provocarà   l'anul·lació  de la  llicència  i  la  pèrdua íntegra  de
l'import de l'aval com a penalització.
6. No es realitzaran préstecs de serveis personals, materials o vehicles de titularitat municipal i
altres elements no establers a aquesta Ordenança o altres Ordenances vigents aprovades per
l'Ajuntament.

Article 6è. Obligació de pagament 

1. L'Obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a)  Quan  es  tracte  de  sol·licituds  d'elements,  en  el  moment  de  sol·licitar  el  préstec
corresponent.
b) Quan es tracta d'elements entregats defectuosos, perduts o en retràs des del moment
en que sigui constatada la causa amb l'entrega dels elements o quan es doni el retràs.

2. El pagament de la taxa es realitza per ingrés directe en els serveis de recaptació de tributs
municipal o per transferència bancària al número de compte facilitat per la corporació abans de
retirar el elements corresponents o, en el cas de ser entregats amb retràs o defectuosos o perduts,
quan sigui constatada la causa.

Article 7è.

El lloguer o prestació dels elements contemplats a aquesta Ordenança es durà a terme conforme a
la disponibilitat existent en el moment de la petició d'ús, així com també s'atendrà a les necessitats
d'ordenació del elements per l'Ajuntament dins el període de festes o d'actes locals.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent de la seva publicació i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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