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ORDE A ÇA FISCAL 01I.OD
IMPOST SOBRE CO STRUCCIO S, I STAL·LACIO S I OBRES
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 15.1, en relació amb l’article 59.2, ambdós del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’estableix i exigeix l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres conforme el regulat al
RDL 2/2004, i demés disposicions legals i reglamentàries que la complementen i siguin
d’aplicació al present impost, així com per la present Ordenança Fiscal.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
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 corresponent
llicència d'obra urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la
llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Municipi.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a les quals es refereix l'apartat anterior podran
consistir en:
A) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota classe de nova planta.
B) Obres de demolició.
C) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com el seu aspecte
exterior.
D) Alineacions i rasants.
E) Obres de fontaneria i clavegueram.
F) Obres a cementiris.
G) Qualsevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra
urbanística.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques
i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, sempre que siguin
propietàries de les construccions, instal·lacions o obres, siguin o no propietàries dels immobles
sobre els quals es realitzen les obres.
Als efectes prevists al paràgraf anterior tindran la consideració de propietari/a de la construcció,
la instal·lació i l’obra els qui suportin les despeses o els costos que comporten la seva
realització.
2. En el supòsit que la construcció, la instal·lació i l’obra no siguin realitzades pels subjectes
passius contribuents, tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les
corresponents llicències o presentin les corresponents declaracions responsables o
comunicacions prèvies, o els qui realitzin les construccions, instal·lacions i obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 4.
1.Estaran exemptes del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació
o obra de la qual siguin amos 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
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que la seva gestió la duguin a terme organismes autònoms, tant si es tracta d’obres de nova
inversió com de conservació.
2. De conformitat amb l’article 103.2 del RD Legislatiu 2/2004 s’estableix una bonificació del
95% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipals per concórrer en elles circumstàncies socials, culturals o
històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.
La concessió de la bonificació és competència del Ple i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte
passiu pel vot favorable de la majoria simple de les persones integrants.
Particularment es considerarà que existeix especial interès o utilitat municipal en els següents
supòsits:
a)Quan la instal·lació o obra per a la qual se sol·licita la bonificació estigui situada dins el
conjunt historico-artístic delimitat pel Consell de Mallorca o afecti edificis inclosos en el catàleg
historico-artístic aprovat per l’Ajuntament de Manacor.
En aquests casos la bonificació serà d’un 95% de la quota.
b)També es considerarà que existeix especial interès municipal quan a la instal·lació o obra
(rehabilitació o nova construcció) concorrin les següents circumstàncies:
1. Els subjectes passius siguin menors de 35 anys.
2. Acreditin el 100% de la propietat o nuda propietat de l’habitatge o solar mitjançant còpia del
títol de propietat.
3. Es tracti del primer habitatge. Per tenir la consideració de primer habitatge només podrà ser
titular d’un únic immoble amb ús residencial.
4. No percebin una renda superior al 2,5 del salari mínim interprofessional pel que haurà de
presentar còpia de la declaració de la renda o documentació acreditativa de la no obligació de
presentar-ne.
En aquests casos la bonificació serà d’un 95 % de la quota.
Per accedir a l’obtenció del càlcul s’aplicaran les regles previstes a l’article 4.3 de l’Ordenança
Fiscal reguladora de l’Impost sobre bens immobles.
c)També es considerarà que existeix especial interès municipal quan la construcció, instal·lació
o obra estigui destinada a la millora de façanes.
En aquests casos la bonificació serà d’un 95% de la quota.
Per accedir a aquesta bonificació la persona interessada haurà d’acreditar en el moment
d’autoliquidar l’impost el cost específic corresponent a les obres destinades a la millora de
façanes, així com incloure en el projecte executiu de l’obra la descripció detallada i el
pressupost d’aquestes.
d) En els casos que l’ordenança fiscal ja ha apreciat que existeix especial interès o utilitat
municipals, la bonificació serà atorgada per la Junta de Govern local previ informe per personal
tècnic relatiu a la concurrència dels requisits objectius exigits per l’ordenança fiscal.
3. De conformitat amb l’article 103.2 del RD Legislatiu 2/2004 s’estableix una bonificació del
90% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat per les persones discapacitades.
La bonificació només afectarà a les obres destinades a afavorir les condicions d’accés i
habitabilitat de les persones discapacitades sempre que aquestes no siguin obligatòries per
normativa. Per accedir a aquesta bonificació la persona interessada haurà d’acreditar, en el
moment d’autoliquidar l’impost, el cost específic corresponent a les obres destinades a afavorir
les condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades, així com incloure en el
projecte executiu de l’obra la descripció detallada i el pressupost d’aquestes.
4. De conformitat a l’article 103.2 b) del RD Legislatiu 2/2004 s’estableix una bonificació del
50 % a favor de les construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per
l’aprofitament elèctric de l’energia solar.
Per accedir a aquesta bonificació la persona interessada haurà d’incloure en el projecte executiu
de l’obra la descripció detallada i el pressupost de la instal·lació signada per personal tècnic
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competent, tenint en compte que la instal·lació ha de suposar un mínim de 4 wp/m2 en cas
d’energia solar fotovoltàica.
5. De conformitat amb l’article 103.2 d) del RD Legislatiu 2/2004 s’estableix una bonificació
del 50 % de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges
de protecció oficial.
La persona interessada, en el moment de presentar la sol·licitud de bonificació, adjuntarà
fotocopia de la Qualificació Provisional d’Habitatges de Protecció Oficial. Una vegada es
disposi de la Cèdula de Qualificació Definitiva d’Habitatge de Protecció Oficial es presentarà
aquesta en un termini de 10 dies des del moment en què es disposi d’ella, termini fins el qual
queda interromput l’atorgament de la bonificació.
6.Les bonificacions aplicables, ja siguin potestatives o obligatòries no seran d’aplicació
simultània.
7.Els beneficis fiscals es sol·licitaran en el moment de presentar la corresponent sol·licitud de
llicència urbanística, declaració responsable o comunicació prèvia.
La quota no objecte de bonificació s’ha d’autoliquidar quan es presenti la declaració
responsable o la comunicació prèvia. La quota restant serà objecte de liquidació en el cas que la
bonificació no sigui concedida.
8.No obstant el previst al paràgraf anterior, procedirà la tramitació de les sol·licituds
presentades en un moment posterior a la sol·licitud de llicència o a la presentació de la
declaració responsable o comunicació prèvia amb el corresponent procediment de devolució
d’ingressos indeguts, si escau, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de la finalització del
termini per a la interposició de recurs contenciós-administratiu contra l’autorització de la
llicència d’obres o urbanística.
BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITAMENT
ARTICLE 5.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra i s’entén com a tal el cost d’execució material de l’obra.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i altres impost anàlegs propis
de règims especials, les taxes, els preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter
públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació i obra, ni tampoc els
honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte
que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà el 2%.
4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no
s'hagi obtingut la corresponent llicència, o no s’hagi presentat la declaració responsable o
comunicació prèvia.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 6.
1. Quan es concedeixi la preceptiva llicència, o quan sense haver-se sol·licitat, concedit o
denegat la llicència preceptiva, o sense haver-se presentat la declaració responsable o
comunicació prèvia quan sigui preceptiva, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, es
practicarà una liquidació provisional a compte, la qual es determinarà en funció del pressupost
presentat per les persones interessades, sempre que aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial
corresponent quan sigui preceptiu; sense perjudici de la possible revisió del pressupost per part
dels tècnics municipals, d’acord amb el cost estimat del projecte.
2. En els casos en què la llicència sigui substituïda per declaració responsable o comunicació
prèvia, l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació. El termini per realitzar l’autoliquidació
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serà de quinze dies naturals a partir de la presentació de la declaració responsable o
comunicació prèvia.
Una vegada transcorregut el termini de pagament en període voluntari seran d’aplicació els
recàrrecs corresponents.
3.En el cas de caducitat, desistiment o renúncia a la llicència d’obres o a la declaració
responsable o comunicació prèvia, els subjectes passius tindran dret a sol·licitar la devolució de
les quotes satisfetes sempre que no s’hagin realitzat les corresponents obres o instal·lacions.
4. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del seu cost
efectiu, l'Ajuntament, mitjançant l'oportuna comprovació administrativa, podrà modificar, en el
seu cas, la base imposable a la qual es refereix els apartats anteriors, i practicarà la corresponent
liquidació definitiva, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, en el seu cas, la quantitat que
correspongui.
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 7.
La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el previst a la Llei General
Tributària i en les altres Lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com a les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8.
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei General
Tributària i a les disposicions que la complementin i desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 14 de desembre de 2015.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 02I.OD
IMPOST SOBRE L’ I CREME T DE VALOR DELS TERRE YS DE
URBA A.

ATURALESA

FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 15.1, en relació amb l’article 59.2, ambdós del RDLegislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’estableix i exigeix l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
conforme el regulat al RDL 2/2004, i demés disposicions legals i reglamentàries que la
complementen i siguin d’aplicació al present impost, així com per la present Ordenança Fiscal.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imponible de l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de
caràcter urbana i que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la seva propietat
per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudiment,
limitatiu del domini, sobre els referits béns.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".
c) Negoci jurídic "inter vivos", sigui de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació a subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
ARTICLE 3.
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. En conseqüència està
subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració
d’urbans a efectes de l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no
contemplats com a tal al cadastre o al padró d’urbana. Als efectes d’aquest impost estarà
subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els bens immobles
classificats com de característiques especials a efectes de l’impost sobre béns immobles.
No es produirà subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels
cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es
verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l’impost els supòsits de transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills que siguin conseqüència del compliment de sentències en els
casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic
matrimonial.
EXEMPCIONS
ARTICLE 4.
1.Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència
dels actes següents:
a)La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) La transmissió de béns que es trobin dintre del perímetre delimitat com a conjunt històricartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert a 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
als esmentats immobles.
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2.Així mateix, estan exempts d'aquest impost així mateix els increments de valor corresponents
quan la condició de subjecte passiu recaigui sobres les següents persones o entitats:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a què pertany el municipi, així com els
Organismes Autònoms de l’estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats
autònomes i de les entitats locals.
b) El Municipi de Manacor i altres entitats locals integrades o en que s’integri dit municipi, així
com les seves respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de
l’estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-docents.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades per
las 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 a favor de les quals es trobi reconeguda l'exempció en tractats o
convenis internacionals.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 5.
1.Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost:
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 la qual es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària , que adquireixi el terreny o a la persona favor de la
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 a la qual es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària , que transmeti el terreny o qui constitueixi o transmeti
el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix el paràgraf b) de l’apartat anterior, tendrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària que adquireixi el terreny o a la persona a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una
persona física no resident a Espanya.
BASE IMPOSABLE
ARTICLE 6.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys
de caràcter urbà i posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un
període màxim de vint anys.
2.El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de l’aplicació de les regles
següents:
a)En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà el que
tinguin fixat en aquell moment als efectes de l’impost sobre béns immobles.
No obstant l’anterior, quan el citat valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la citada
ponència, se podrà liquidar provisionalment d’acord amb l’esmentat valor. En aquests casos, en
la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una vegada s’hagi obtingut conforme els
procediments de valoració col·lectiva que se instrueixin, referida a la data de meritació. Quan
aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests se corregiran
aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, determinats a l’efecte en les Lleis de
pressuposts generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un immoble de
característiques especials, en el moment de la meritació de l’impost no tengui determinat valor
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cadastral en el citat moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor
cadastral sigui determinat, referint el citat valor al moment de la meritació.
b)En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, els percentatges
anuals, continguts en l’article 8 d’aquesta ordenança, s’aplicaran sobre la part del valor definit a
al lletra anterior que representi, respecte d’aquell, el valor dels referits drets calculat aplicant les
normes fixades als efectes de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats.
c)En la constitució o transmissió del dret d’elevar una o més plantes damunt un edifici o terreny,
o del dret de realitzar la construcció per davall el sòl sense que impliqui l’existència d’un dret
real de superfície, el quadre de percentatges anuals, contingut a l’article 8 d’aquesta ordenança,
s’aplicarà sobre la part del valor definit a l’apartat a) que representi, respecte d’aquell, el mòdul
de proporcionalitat fixat a l’escriptura de transmissió o, en defecte d’aquesta, el que resulti
d’establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes a construir en vol o subsòl
edificats una vegada construïdes aquelles.
d)En els supòsits d’expropiació forçosa, quan la part del preu just que correspongui al valor del
terreny sigui inferior al definit a l’apartat a), el quadre de percentatges anuals, contingut a
l’article 8 d’aquesta ordenança, s’aplicarà sobre la citada part del preu just que correspongui al
valor del terreny.
3.Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència de procediments de valoració
col·lectiva de caràcter general, i durant els cinc primers anys d’efectivitats dels nous valors
cadastrals, es considerarà com a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons
les regles contingudes a l’apartat anterior, l’import que resulti d’aplicar als nous valors
cadastrals la reducció del 40%. Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en què els
valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva a que es refereix siguin
inferiors als que fins aleshores vigents.
En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva.
ARTICLE 7.
1. Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat del que es disposa a l’article
anterior, s’aplicaran els percentatges anuals següents:
a)Períodes d’1 fins a 5 anys
2,5
b)Períodes fins a 10 anys
2,2
c)Períodes fins a 15 anys
2,2
d)Períodes fins a 20 anys
2,3
2. Per determinar el percentatge, s’aplicaran les següents regles:
1ª. L’increment de valor de cada operació gravada per aquest impost es determinarà d’acord
amb el percentatge anual fixat per l’Ajuntament, per al període que comprengui el nombre
d’anys al llarg dels quals s’ha manifestat l’esmentat increment.
2ª. El percentatge a aplicar damunt el valor del terreny en el moment de la meritació serà el
resultat 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.
3ª. Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta, d’acord a la regla 1ª,
i per determinar el nombre d’anys pels quals s’ha de multiplicar el percentatge anual, d’acord a
la regla 2ª, només es consideraran els anys complets que integrin el període de posada de
manifest de l’increment de valor, sense que als efectes esmentats puguin considerar-se les
fraccions d’anys de l’esmentat període.
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QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 8.
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus del 28,50 %.
ACREDITAMENT
ARTICLE 9.
1. L'impost s’acreditarà:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, a la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudiment limitatiu del domini, en la
data en què tingui lloc la constitució o transmissió.
2. Als efectes del disposat a l'apartat anterior es considerarà com a 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 de la seva
entrega a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant.
ARTICLE 10.
1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferm haver
tingut 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 gaudiment 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 quedà ferma, i s'entendrà que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats han d'efectuar les recíproques devolucions a les quals es refereix l'article 1295 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 cap devolució.
2. 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. Com tal
mutu acord s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i la simple acceptació de les peticions
demanades.
3. En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord
amb 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 de totes formes, a
reserva, quan la condició es compleixi, de fer l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat 1
anterior.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 11.
1. Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant aquest Ajuntament declaració
segons el model determinat pel mateix amb el contingut dels elements de la relació tributària
imprescindible per practicar la liquidació procedent.
2. Aquesta declaració s'haurà de presentar en els següents terminis, a comptar des de la data en
que es produeixi l'acreditament de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vius", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un
any a sol·licitud del subjecte passiu.
3. A la declaració s'acompanyaran els documents en què constin els actes o contractes que
originen la imposició.
4.L'Ajuntament podrà exigir aquest Tribut mitjançant autoliquidació, en aquest cas:
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a) Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant aquest Ajuntament declaracióliquidació segons el model determinat pel mateix que contindrà els elements de la relació
tributària imprescindibles per a la liquidació procedent així com a la realització de la mateixa.
b) Aquesta declaració-liquidació s'haurà de presentar en els següents terminis, a comptar des de
la data en què es produeixi l'acreditament de l'impost:
a)Quan es tracti d'actes ínter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
b)Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un
any a sol·licitud del subjecte passiu.
c) A la declaració-liquidació s'acompanyaran els documents en els quals constin els actes o
contractes que originen la imposició.
d) No es podrà exigir l’impost en règim d’autoliquidació quan es tracti del supòsit a que es
refereix el paràgraf tercer de l’article 6.2.a) de la present Ordenança.
ARTICLE 12.
Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb indicació del
termini d'ingrés i expressió dels recursos procedents.
En el cas d'auto-liquidació, simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a la qual
es refereix l'article anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost
resultant de la mateixa. Aquesta auto-liquidació tindrà la consideració de liquidació provisional
en tant que per l'Ajuntament no es comprovi que aquesta s'ha efectuat mitjançant l'aplicació
correcta de les normes reguladores de l'impost i sense que puguin atribuir-se valors, bases o
quotes diferents dels resultats d'aquestes normes.
ARTICLE 13.
Amb independència del disposat a l'apartat primer de l'article 11 estan igualment obligats a
comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imponible en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats a la lletra a) de l'article 5è de la present Ordenança, sempre que
s'hagi produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el
dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a favor de
la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
ARTICLE 14.
Així mateix, els Notaris estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena
de cada trimestre, relació o índex que comprengui tots els documents per ells autoritzats en el
trimestre anterior, en els quals s'hi continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de
manifest la realització del fet imponible d'aquest impost amb excepció dels actes de darrera
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin presentat per al
seu coneixement o legitimació de firmes. El previngut en aquest apartat s'entén sense perjudici
del deure general de col·laboració establert a la Llei General Tributària.
En la relació o índex que remetin els notaris a l’Ajuntament, aquests hauran de fer constar la
referència cadastral dels béns immobles quan tal referència es correspongui amb els que siguin
objecte de transmissió.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el
plaç dins del qual estan obligats els interessats a presentar declaració per l’impost i, així mateix,
sobre les responsabilitats en que incorren per la falta de presentació de declaracions.
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INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 15.
La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el previngut a la Llei General
Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com a les disposicions
dictades per al seu desenrotllament.

INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 16.
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les
sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei
General Tributària i a les disposicions que la complementin i desenrotllin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada per acord provisional a data 13 d’octubre de 2014, acord
que esdevé automàticament com a definitiu. Entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2015,
prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència
fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 03I.OD
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀ ICA.
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 15.2, en relació amb l’article 59.1, ambdós del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’exigeix l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica conforme el regulat al RDL 2/2004, i
demés disposicions legals i reglamentàries que la complementen i siguin d’aplicació al present
impost, així com per la present Ordenança Fiscal.
NATURALESA I FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
1.L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat de
vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que en sigui la
classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat als registres públics
corresponents i mentre no se n’hagi donat de baixa. Als efectes d’aquest Impost, també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l’Impost:
a)Els vehicles que havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu model, poden
ser autoritzats per circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses
limitades als d’aquesta naturalesa.
b)Els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica amb una càrrega útil i no
superior als 750 quilograms.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 3.
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 països respectius,
identificats externament i a condició de reciprocitat en l’extensió i el 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 que es disposi 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 a què es refereix la lletra A de l’annex II del
Reglament general de vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1988, de 23 de 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 les dites circumstàncies, tant per als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com per els destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes
passius beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament.
Als efectes del que se disposa en aquest apartat, es consideraran persones amb minusvalidesa les
que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
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, semiremolcs i maquinària provists de Cartilla d’inspecció agrícola.
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2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen les lletres 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. A més, en relació amb l’exempció prevista en el segon
paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 anterior, l’interessat haurà d’aportar el certificat de
minusvalidesa emès per l’òrgan competent i declarar que el vehicle és per al seu ús exclusiu.
ARTICLE 4.
1.S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost per els vehicles històrics o
aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva
fabricació o si aquesta no es conegués tenint com a tal la de la seva primera matriculació o en el
seu defecte la data en que el corresponent tipus o variant es deixà de fabricar. La bonificació
s’aplicarà d’ofici.
2. S’estableix una bonificació del 50% de la quota a favor dels titulars dels vehicles amb motor
elèctric o mixtes elèctric i motor de combustió.
ARTICLE 5.
1.Els efectes de la concessió dels beneficis fiscals s’inicien a partir de l’exercici següent al de la
sol·licitud instada pel beneficiari, i no tindrà efectes retroactius. En els casos de primeres
adquisicions de vehicles, reforma de vehicles de manera que s’alteri la seva classificació a
efectes del present impost, o nova matriculació es concedirà la bonificació para a l’exercici en
curs sempre que la sol·licitud es formuli en el moment de procedir a l’autoliquidació de
l’Impost.
2.En l’aplicació d’aquest impost no s’admetrà altre benefici fiscal, a excepció dels expressament
prevists a les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 6.
1.Són subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle al
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 al permís de circulació del vehicle estigui situat
al terme municipal de Manacor.
ARTICLE 7.
Respecte dels responsables del tribut, s’aplicarà el disposat a la Llei General Tributària, a
l’Ordenança fiscal general d’aquesta entitat, i a la resta de disposicions que siguin aplicables.
BASE IMPOSABLE
ARTICLE 8.
1.La base imposable dels vehicles que s’esmenten a continuació, 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.
2.Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per una quantitat fixa.

14

QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 9.
1.Les quotes tributàries es determinaran per aplicació de les tarifes que figuren a l’annex
d’aquesta Ordenança.
2.Respecte a les següents classes de vehicles, i als efectes d’aplicació de les tarifes, s’hauran de
tenir en compte les següents regles:
a. Els “derivats de turisme” i els “vehicles mixtes adaptables” tributaran com a turisme,
d’acord amb la potència fiscal, excepte si el vehicle està autoritzat per a transportar més de
525Kg de càrrega útil que tributaran com a camió.
b. Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ser
transportades o arrestades per altres vehicles de tracció mecànica tributen per les tarifes
corresponents als tractors, quedant compresos, entre altres, els “tractocamions”, i els “tractors
d’obres i serveis”.
c. Els denominats “quats” es regiran per les següents regles:
- Els classificats com a “vehicles ciclomotors” (03 quatricicle lleuger), tributen com a
ciclomotors.
- Els classificats com a “vehicle automòbil” (06 vehicles quatricicles), tributen com a
motocicletes.
- Els classificats com a “vehicles especials” (64 màquina de serveis automotriu),
tributen com a tractors.
ACREDITAMENT
ARTICLE 10.
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, tret del 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 definitiva del vehicle. També serà aplicable l’esmentat prorrateig en els casos
de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, comptant des del moment en què es
produeixi la citada baixa temporal en el registre públic corresponent.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 11.
1.Es consideraran com instruments acreditatius del pagament de l’impost els rebuts tributaris o
cartes de pagament, degudament diligenciats per la Recaptació municipal, o per les seves
entitats col·laboradores.
2.Els sol·licitants davant la Prefectura Provincial de Tràfic de la matriculació d’un vehicle
hauran d’acreditar prèviament el pagament de l’Impost. Es podrà, prèvia comprovació dels
elements tributaris declarats, practicar l’oportuna liquidació complementària.
3.Les Prefectures Provincials de Tràfic no tramitaran el canvi de titularitat administrativa d’un
vehicle mentre el titular registral no hagi acreditat el pagament de l’impost corresponent al
període impositiu de l’any anterior a aquell en què es realitza el tràmit.
4.En els casos de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació la recaptació de les
quotes es farà mitjançant el sistema de padró anual en què figuraran tots els vehicles subjectes a
l’Impost que estiguin inscrits al corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats
domiciliades en aquest terme municipal.
ARTICLE 12.
El disposat a n’aquesta Ordenança s’entendrà modificat quan normes de rang superior disposin
cosa en contrari.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IVTM.
De conformitat amb el previst a l'article 95.4 del RD Legislatiu 2/2004, reguladora de les
hisendes locals, el coeficient d'increment de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
aplicable en aquest municipi queda fixat en l'1,93 sobre les tarifes legalment vigents. Les tarifes
resultants de l’aplicació del coeficient determinat són les següents:
POTENCIA I CLASSE DE VEHICLE
A) TURISMES:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11.99 CF.
De 12 fins a 15.99 CF.
De 16 fins a 19.99 CF.
De més de 20 CF.
B) AUTOBUSOS:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) CAMIONS:
De menys de 1000 kg de càrrega útil
De 1000 a 2999 kg de càrrega útil
De 3000 a 9999 kg de càrrega útil
De més de 9999 kg de càrrega útil
D) TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 de 25 CF
De més de 25 CF
E) REMOLC I SEMIREMOLCS ARRASTRATS PER VEHICLES DE
TRACCIÓ MECANICA:
De menys de 1000 kg de càrrega útil
De 1000 a 2999 kg de càrrega útil
De més de 2999 kg de càrrega útil
F) ALTRES VEHICLES:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
Motocicletes de més de 1000 cc

QUOTA
24,36€
65,77€
138,84€
172,95€
216,16€
160,77€
228,98€
286,22€
81,60€
160,77€
228,98€
286,22€
34,10€
53,60€
160,77€

34,10€
53,60€
160,77€
8,53€
8,53€
14,61€
29,24€
58,46€
116,92€
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ORDE A ÇA FISCAL 04I.OD
IMPOST SOBRE BE S IMMOBLES AL MU ICIPI DE MA ACOR
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 15.2, en relació a l’article 16 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fixen els
elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l’Impost sobre Béns
Immobles, previst a l’article 59.1 del Text Refós, sent regulat l’impost d’acord l’establert al
RDL 2/2004, i demés disposicions legals i reglamentàries que la complementen i siguin
d’aplicació al present impost, així com per la present Ordenança Fiscal.
TIPUS DE GRAVAMEN
ARTICLE 2.
De conformitat amb el previst a l'article 72 del RD Legislatiu 2/2004, el tipus de gravamen de
l'Impost sobre Béns Immobles aplicable en aquest municipi queda fixat amb els termes
següents:
a) Béns de naturalesa urbana
b) Béns de naturalesa rústica
c) Béns de característiques especials

0,695 per cent
0,877 per cent
0,716 per cent

EXEMPCIONS
ARTICLE 3.
Estaran exempts de l’impost:
a) Els béns urbans la quota líquida dels quals resulti inferior a 3,00 €. i els béns rústics la quota
líquida agrupada dels quals, segons l’article 77.2 del RD Legislatiu 2/2004, resulti inferior a
3,00 €.
b) Els immobles relacionats a l’article 62.1 i 2 del RD Legislatiu 2/2004.
BONIFICACIONS
ARTICLE 4.
1. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota integra 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 d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra
nova com de rehabilitació equiparable a obra nova, i no figurin entre els béns del seu
immobilitzat.
Juntament amb la sol·licitud de bonificació l’interessat haurà de presentar la següent
documentació:
- Fotocòpia del darrer rebut de l’IBI
- Fotocòpia del NIF de l’empresa.
- Fotocòpia dels Estatuts de l’empresa.
- Certificat de l’administrador de l’empresa o bé, fotocòpia del darrer balanç de situació
presentat a Hisenda.
- Fotocòpia de l’escriptura de propietat, o si n’es el cas, l’escriptura d’obra nova.
- Certificat de que no s’han iniciat les obres.
2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota integra de l’import durant els tres
períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de
protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests habitatges, segons la normativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de
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l’interessat. La sol·licitud es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la terminació dels
tres períodes impositius de la seva durada i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu
següent a aquell en que es sol·liciti.
3. Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota integra, o en el seu cas, de la resultant
d’aplicar la bonificació de l’apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la condició de
titular de família nombrosa.
Aquesta bonificació serà únicament d’aplicació en el cas d’immobles que constitueixin el
domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 60.000 €, havent-se
d’acreditar a més que la renda familiar no supera en dues vegades i mitja el salari mínim
interprofessional.
L’esmentada bonificació s’atorgarà per termini anual i es concedirà a petició de l’interessat, que
haurà d’efectuar abans del 30 de març de l’exercici per el qual es sol·licita. S’haurà d’acreditar
el compliment de les condicions per el seu gaudi i s’haurà d’aportar:
a) Escrit de sol·licitud, identificant l’immoble mitjançant fotocopia de l’últim rebut de l’impost
sobre béns immobles.
b) Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent.
c) Declaració de la renda, o documentació acreditativa de la no obligació de presentar-la, de la
unitat familiar o de tots els membres integrants de la família nombrosa.
S’entén per vivenda habitual a efectes d’aplicació de la bonificació aquella que figuri com a
domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
S’establirà la renda familiar d’acord amb els membres computables que hagin presentat
declaració d’IRPF. Són membres computables dins l’àmbit familiar: el pare, la mare i fills
menors de 25 anys que conviuen en el domicili familiar i que contribueixin econòmicament a la
unitat familiar.
El càlcul es realitzarà sumant la part general a la part especial de la renta del període impositiu,
abans de l’aplicació del mínim personal i familiar, i del resultat obtingut es restarà la quota
resultant de l’autoliquidació.
4. Les bonificacions aplicables, ja siguin potestatives o obligatòries no seran d’aplicació
simultània.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 5.
El règim de gestió de l’Impost es regula conforme als preceptes continguts al RDL 2/2004, i per
les demés disposicions legals i reglamentàries que la complementin i siguin d’aplicació al
present impost, així com per els preceptes de la present Ordenança Fiscal.
ARTICLE 6.
A més dels medis regulats per la normativa aplicable, també s’utilitzarà, com a medi de
presentació de les declaracions cadastrals l’alteració de la titularitat i variació de la quota de
participació als béns immobles, els models de declaració-autoliquidació de l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, sempre que constin identificats
l’adquirent i el transmitent, l’immoble objecte de la transmissió, amb la seva referència
cadastral, i s’hagi aportat la documentació requerida a l’article 3.1.a) i b) de l’Ordre
EHA/3482/2006, de 19 d’octubre, que aprova els models de declaració d’alteracions cadastrals,
d’acord el previst a l’ordre detallada. “
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada per acord provisional a data 13 d’octubre de 2014, acord
que esdevé automàticament com a definitiu. Entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2015,
prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència
fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 05I.OD
IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES
ARTICLE 1.
En ús de les facultats conferides per l'article 5 del Reial Decret Llei 4/1.990, l'Ajuntament de
Manacor percebrà l'Impost sobre Despeses Sumptuàries amb subjecció a les normes de la
present Ordenança Fiscal.
OBJECTE
ARTICLE 2.
L'Impost Municipal sobre Despeses Sumptuàries, gravarà l'aprofitament dels vedats privats de
caça, qualsevol que sigui la seva forma d'explotació o gaudiment d'aquests aprofitaments.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 3.
Constitueix el fet imposable d'aquest Impost l'aprofitament dels vedats privats de caça,
qualsevol que sigui la forma, explotació o gaudiment d'aquest aprofitament.
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 4.
1.- Estan obligats al pagament de l'impost en concepte de contribuents, els titulars dels vedats o
les persones a qui correspongui per qualsevol títol, l'aprofitament de caça en el moment
d'acreditar-se l'impost.
2.- Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns vedats, que tindrà dret
a exigir del titular de l'aprofitament l'import de l'impost, per fer-lo efectiu al municipi en el
terme del qual radiqui la totalitat o major part del vedat de caça.
BASE IMPOSABLE
ARTICLE 5.
La base d'aquest impost serà el valor d'aprofitament cinegètic, que fixi l’Ajuntament mitjançant
una classificació de finques que atengui al seu rendiment per unitat de superfície de conformitat
amb la classificació i valor assignable que es fixi per a cada exercici econòmic per l’òrgan de
l’Administració de l’Estat competent o de l’Administració Autonòmica si hi ha delegació de
competències.
QUOTA TRIBUTARIA
ARTICLE 6.
La quota tributària resultarà d'aplicar a la base el tipus de gravamen del 20 per 100.
ACREDITAMENT
ARTICLE 7.
L'impost serà anual i irreduïble i s'acreditarà el 31 de desembre de cada any.
OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 8.
Els propietaris de béns vedats subjectes a aquest impost, s'haurà de presentar a l'Administració
Municipal, dins del primer mes de cada any declaració de la persona a qui correspongui per
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qualsevol títol l'aprofitament de caça. En aquesta declaració, que s'ajustarà al model determinat
per l'Ajuntament, es faran constar les dades de l'aprofitament i del seu titular.
PAGAMENT
ARTICLE 9.
Rebuda la declaració anterior, l'Ajuntament practicarà l'oportuna aprovació i subsegüent
liquidació, que serà notificada al substitut del contribuent, qui, sense perjudici de poder
interposar els recursos que corresponguin, haurà d'efectuar el seu pagament en el termini
reglamentari.
ARTICLE 10.
En tot traspàs o cessió, el nou titular es farà càrrec dels deutes i responsabilitats que pel
respectiu concepte corresponguin a l'anterior, a tal efecte, aquell li podrà exigir una certificació
expedida per l'Administració Municipal en què es faci constar la seva situació tributària referida
al respectiu tribut.
ARTICLE 11.
Infraccions i sancions tributàries.- En tot el relatiu a infraccions i sancions tributàries i les seves
distintes qualificacions, així com en les sancions que els corresponguin, en el seu cas, i en la
seva acció investigadora, s'aplicaran els Articles del 77 al 89, ambdós inclosos, de la Llei
10/1985, de modificació parcial de la Llei General Tributària i RD 2631/85.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada definitivament a data 23 de desembre de 2008. Entrarà en
vigor a partir de l’1 de gener de 2009, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RD
Legislatiu 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 06I.OD
IMPOST MU ICIPAL SOBRE ACTIVITATS ECO ÒMIQUES
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 15.2, en relació a l’article 16 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fixen els
elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, previst a l’article 59.1 del Text Refós, sent regulat l’impost d’acord l’establert al
RDL 2/2004, i demés disposicions legals i reglamentàries que la complementen i siguin
d’aplicació al present impost, així com per la present Ordenança Fiscal.
COEFICIENT DE PONDERACIÓ
ARTICLE 2.
De conformitat amb el previst a l’articles 86 del RDLegislatiu 2/2004, per a totes les activitats
exercides en aquest terme municipal, les quotes fixades a les tarifes de l’impost seran
incrementades mitjançant l'aplicació d’un coeficient de ponderació determinat en funció de
l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.
L’esmentat coeficient es determinarà de conformitat amb el següent quadre:
Import net de la xifra de negocis (€)
Coeficient
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
1,29
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
1,30
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
1,32
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
1,33
Més de 100.000.000,00
1,35
Sense xifra neta de negocis
1,31
COEFICIENT DE SITUACIÓ
ARTICLE 4.
De conformitat amb el previst a l’article 87 del RDLegislatiu 2/2004, no s’estableix escala de
coeficients que ponderi la situació física del local atesa la categoria del carrer on s’ubiqui.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou aprovada definitivament a data 23 de desembre de 2008. Entrarà en
vigor a partir de l’1 de gener de 2009, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RD
Legislatiu 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 01T.OD
TAXA
PER
ATORGAME T
DE
LLICE CIES
I
AUTORITZACIO S
ADMI ISTRATIVES D'AUTO-TAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.
FONAMENT LEGAL I OBJECTE.
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix una taxa per l'atorgament
de llicències i autoritzacions administratives d'Auto-taxis i altres vehicles de lloguer.
ARTICLE 2.
La prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a l'atorgament de llicències i
autoritzacions referides a l'article 1, constitueix l'objecte de la present exacció.
ARTICLE 3.
La taxa a la qual es refereix aquesta Ordenança comprèn els conceptes relatius a les llicències
d'auto-taxis i altres vehicles lleugers de lloguer, que a continuació es relacionen:
a) Concessió, expedició i registre de llicències i autoritzacions administratives.
b) Us i explotació de llicències i autoritzacions.
c) Substitució de vehicles.
d) Transmissió de llicències.
e) Us i explotació d'autoritzacions per a l'explotació de trens turístics.
f) La revisió anual ordinària de vehicles i l'extraordinària a instància de part.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 4.
1. L'obligació de contribuir s'origina:
a) Per la concessió, expedició i registre de la llicència i autorització administrativa per al servei
de transport en auto-taxis i altres vehicles de lloguer, i per les autoritzacions d'explotacions de
trens turístics.
b) Per l'ús i explotació de les llicències esmentades i per l'ús i explotació de les autoritzacions de
les explotacions de trens turístics.
c) Per l'aplicació de les llicències a un altre vehicle per substitució de l'anterior.
d) Pel canvi de titular de la llicència.
e) Per la realització de la revisió dels vehicles pels serveis municipals.
2. Estan obligats al pagament de la taxa:
a) Per la concessió, expedició i registre i per l'ús i explotació de les esmentades llicències, la
persona a favor de la qual s'expedeixin.
b) Per la substitució del vehicle afecte a una llicència, el seu titular.
c) Per la transmissió de llicència, el nou titular.
d) Per les revisions anuals ordinàries i extraordinàries, el titular sol·licitant.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereix l’article 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 en l'extensió
que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
BASES I TARIFES
ARTICLE 5.
La tarifa a aplicar per cada llicència serà la següent:
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TARIFA
CONCEPTES
EUROS
A) Concessió, expedició i registre de llicències:
Per cada llicència:
1. D’auto-taxi
42,81
2. De lloguer de vehicles amb conductor
42,81
3. De permís local de conductor
21,37
B) Ús i explotació de llicències:
Per cada llicència a l’any:
1. D’auto-taxi
49,87
2. De vehicles de lloguer
44,54
C) Substitució de vehicles :
Per cada llicència:
1. D’auto-taxi
26,64
2. De vehicles de lloguer
26,64
D) Substitució del titular de la llicència:
Per cada llicència:
1. D’auto-taxi
21,37
2. De vehicles de lloguer
21,37
E) Revisió anual ordinària de vehicles i extraordinària a instància
de part
32,21

F) Autorització administrativa explotació tren o mini-tren turístic la taxa a ingressar per
l’autoritzatari serà l’oferta econòmica proposada.
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT.
ARTICLE 6.
La present taxa s'exigirà en règim d'auto-liquidació en els conceptes A), C), D) i E) i mitjançant
matrícula anual en el concepte B).
ARTICLE 7.
Les quotes acreditades i no satisfetes dins el període voluntari i la seva pròrroga es faran
efectives per la via de constrenyiment, d'acord amb el vigent Reglament General de Recaptació i
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
PARTIDES FALLIDES.
ARTICLE 8.
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s'hagin pogut fer
efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà
l'oportú expedient d'acord amb el previngut en el vigent Reglament General de Recaptació.
DEFRAUDACIÓ I PENALITAT.
ARTICLE 9.
Les infraccions i defraudacions a aquesta Ordenança es castigaran conforme a la legislació
tributària local.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 02T.OD
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀ CIA DEL CLAVEGUERAM DEL
UCLI URBÀ DE MA ACOR.
ARTICLE 1.
En ús de les facultats conferides per l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, l'Ajuntament de
Manacor exaccionarà una taxa per la prestació del Servei de vigilància del clavegueram del
nucli urbà d'aquesta ciutat.
ARTICLE 2.
L'obligació de contribuir afecta totes les finques situades en el nucli urbà de Manacor,
exceptuant les cotxeres annexes a habitatges, i s'origina per la prestació del servei de vigilància
de les clavegueres públiques i privades, amb independència de la seva utilització.
ARTICLE 3.
1. El subjecte passiu de la imposició serà el qui utilitzi la finca, edifici, solar o terreny que faci
servir la claveguera. En cas de divisió en nua propietat i usdefruit, l'obligació de contribuir
recaurà en el titular d'aquest darrer, si bé respondrà sempre l'immoble quan s'hagi fet exclusió
dels restants béns de l'usufructuari en l'ordre de prelació establerta a l'Estatut de Recaptació i,
prèvia notificació del procediment recaptador, pugui guanyar el descobert, amb reserva dels
seus drets a repetir de l'usufructuari.
2. Seran substituts del subjecte passiu els propietaris dels immobles.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 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 en l'extensió
que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
ARTICLE 4.
No s'admetran més beneficis tributaris que els disposats a les normes amb categoria de Llei o
pels que es derivin de l'aplicació de Tractats Internacionals.
ARTICLE 5.
La quota anual de la Taxa per prestació del servei de vigilància del clavegueram del nucli urbà
de Manacor es fixa en 46,60 € anuals.
ARTICLE 6.
Els propietaris d'immobles subjectes a aquesta exacció presentaran a les Oficines Municipals la
seva corresponent declaració d'alta quan connectin el seu abastiment domiciliari d'aigua potable
i sanejament a la xarxa general.
Es presentaran així mateix, les baixes que es produeixin acompanyades de les causes de la seva
motivació o els canvis de titularitat de la finca.
ARTICLE 7.
No s'inclouran en el Padró de Contribuents d'aquesta Taxa els propietaris i usufructuaris de
finques situades en el nucli urbà de Manacor, esmentades a l'article 2 d'aquesta Ordenança, que
hagin firmat contracte d’abastiment i sanejament domiciliari d'aigua potable amb el servei
municipal d’abastiment i sanejament d'aigua de Manacor.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 03T.OD
TAXA DE CEME TIRI MU ICIPAL I SERVEIS FU ERARIS.
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix una taxa sobre el Servei de
Cementiris, Conducció de Cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
ARTICLE 2.
1. Fet imponible.- El constitueix la prestació dels serveis funeraris que es detallen a la tarifa
d'aquesta exacció.
2. L'obligació de contribuir.- S'originarà l'obligació de contribuir quan s'autoritzi el dret funerari
o servei en el Cementiri, excepte quan es tracti de drets per a la seva conservació.
3. Subjecte passiu.- Estaran obligats al pagament el titular del dret, els seus hereus o successors,
o persones que els representin.
4. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 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 en l'extensió
que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
BASES I TARIFES.
ARTICLE 3.- Els serveis subjectes a gravamen i l'import d'aquest, són els que es fixen en les
següent tarifes:

CONCEPTE
A)CONCESSIÓ
Concessió d’un nínxol a perpetuïtat (pel temps màxim que determini la
legislació vigent)
Concessió temporal d’un nínxol (5 anys)
Concessió columbrari, 50 anys
Traspàs de drets funeraris
Expedició de duplicats de títols de drets funeraris
B)ALTRES SERVEIS
Inhumació
Exhumació i trasllat de restes d’una sepultura o capella a una altra, dins el
mateix cementiri
Exhumacions i dipòsit de restes dins la mateixa unitat d’enterrament,
sepultura o capella
Exhumació i trasllat de restes a un altre cementiri
Serveis annexes al servei d’exhumació
- Bossa restes
- Urna restes
- Sudari
Per estada d’un cadàver a la cambra frigorífica, per dia o fracció
C)CONSERVACIO, NETEJA I DECORUM
Per cada sepultura tipus capella, a l’any:
-Amb mausoleu
-Amb panteó
-Capella

IMPORT

1.674,42€
418,56€
290,84€
35,40€
17,70€
73,20€
96,70€
48,35€
113,90€
4,00€
30,00€
9,44€
18,96€

26,26€
19,12€
13,06€
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Per cada sepultura, tipus excavada, a l’any:
-Amb mausoleu
-Amb panteó
-Capella
Per cada nínxol concedit a perpetuïtat o temporal mentre duri la concessió a
l’any
Els panteons concedits a empreses funeraris, per cada nínxol dels que
integren el panteó tributarà a l’any
Llicència per a col·locació d’una fita, una creu, làpida i gravacions a les
làpides existents o epitafi, per cada un

13,06€
9,64€
6,52€
1,57€
1,57€
1,57€

Aquest apartat es refereix al cànon anual per atendre la conservació i cura de sepultures, drets
per cada cessió o traspàs de la propietat funerària; drets de sepultura o enterrament; permisos
d'obertura, trasllats de sepultura, instal·lació d’estàtues: creus, làpides, flamers, etc.
ARTICLE 4.
Els drets assenyalats en la precedent tarifa per concessions, permisos o serveis que es prestin a
sol·licitud de la persona interessada s'acreditaran des de l'instant mateix en què es sol·liciti
l'expedició dels títols o permisos corresponents.
ARTICLE 5.
Els drets inclosos en la tarifa, acreditats pel servei de conservació i cura del Cementiri,
corresponen a una anualitat.
Si els concessionaris no satisfessin els drets corresponents es practicarà una nova liquidació, la
qual serà exigible en el moment de practicar una nova inhumació o trasllat de despulles,
qualsevol que fos el temps transcorregut des del darrer pagament de drets pels conceptes de què
es tracti, i a efecte del qual s'entendrà acreditat el dret o taxa corresponent, en aquest cas en el
moment en què es sol·liciti la nova inhumació o trasllat.
Quan es tracti de concessions a perpetuïtat, si transcorreguts més de trenta anys comptats des del
darrer pagament de drets o per aquest concepte el titular o titulars de la concessió no haguessin
satisfet els drets posteriors, acreditats pel servei d'enterrament i cura del Cementiri, l'Ajuntament
requerirà personalment els interessats si fossin coneguts i, en un altre cas, per edictes en el
Butlletí Oficial en els quals s'expressarà el nom del darrer titular de la concessió, la natura
d'aquesta (panteó, nínxol, etc.) i el seu número, per a l'abonament dels drets pertinents.
Transcorreguts seixanta dies d'aquest requeriment es practicarà un nou avís, en la mateixa forma
per altres trenta dies, amb la prevenció que si no es satisfan dins d'aquest darrer termini els
drets corresponents, l'Ajuntament quedarà autoritzat per disposar de la sepultura, previ el trasllat
de les despulles en el lloc del Cementiri designat a l'efecte.
El pagament dels drets el podrà fer qualsevol persona per compte dels interessats.
ARTICLE 6.
S'entendrà caducada tota concessió o llicència temporal, la renovació de la qual no es demani
dins dels tres mesos següents a la data del seu acabament, i queda en aquest cas facultat
l'Ajuntament per traslladar les despulles al lloc designat a l'efecte en el Cementiri.
ARTICLE 7.
Les quotes liquidades i no satisfetes en el temps degut, es faran efectives per la via de
constrenyiment.
PARTIDES FALLIDES
ARTICLE 8.
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Es consideraran partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment per a la declaració de les quals es formalitzarà l'oportú
expedient d'acord amb el previngut en el vigent Reglament.
DEFRAUDACIÓ I PENALITAT
ARTICLE 9.
Les infraccions a aquesta Ordenança es castigaran conforme a la legislació tributària local.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Respecte als expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança fiscal,
els serà d’aplicació les tarifes regulades a l’ordenança fiscal vigent a la data de la sol·licitud.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 9 de desembre de 2013.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2014, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.

27

ORDE A ÇA FISCAL 05T.OD
TAXA PELS DOCUME TS QUE EXPEDEIXI O E TE GUI
O LES AUTORITATS MU ICIPALS.

L'ADMI ISTRACIÓ

FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix una taxa en forma de
segell municipal que gravarà tots els documents que a instància de part s'expedeixin o que
entenguin l'Administració o les Autoritats Municipals.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 2.
1. Fet imponible. L'activitat municipal desenrotllada amb motiu de la tramitació, a instància de
part, dels documents que s'expedeixin o que entenguin l'Administració o les autoritats
municipals.
2. L'obligació de contribuir s'originarà en el moment de presentació de la sol·licitud que iniciï
l'expedient.
3. Subjecte passiu. Les persones naturals o jurídiques que sol·licitin, provoquin o en l'interès de
les quals redundi la tramitació d'un expedient.
4. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 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'extensió
que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
BASES I TARIFES
ARTICLE 3.
Constituirà la base de la present exacció la natura dels expedients a tramitar i documents a
expedir.
ARTICLE 4.- La tarifa a aplicar per tramitació completa serà la següent:
CONCEPTE
SEGELL DE:
EPIGRAF 1. CERTIFICACIONS I INSTANCIES:
Cada certificació expedida (excepte les necessàries per a inscripció en centres
d'ensenyament, que estaran exemptes d'aquesta taxa)
Quan la certificació faci referència a un final d’obra, la taxa es multiplicarà pel
nombre d’habitatges o locals que s’incloguin.
Les certificacions de residència que s'expedeixin a les dependències municipals
a efectes d’obtenció del descompte per a viatge als residents, per cada una
Les certificacions de convivència i de residència
Convalidació de poders.
Certificats d’antiguitat.
EPIGRAF 2. EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS:
Per cada informe que emetin els tècnics municipals en expedients administratius
o en part i d'interès particular, sense perjudici d'altres drets que procedeixin.
Quan l’informe sia necessari per expedir un certificat de final d’obra la taxa es
multiplicarà pel nombre d’habitatges o locals que s’incloguin
Títols de guardes jurats de finques particulars, es reintegraran amb segell
Confecció atestat accident de trànsit amb croquis a escala i ordinador
EPIGRAF 3. ALTRES DOCUMENTS
En els documents no determinats compresos en els epígrafs precedents

EUROS

5,41
5,41
1,00
2,00
26,61
104,16

21,19
21,19
5,16
142,51
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d’aquesta tarifa, per foli
Per l’expedició o renovació de targeta d’armes

1,10
27,67

ARTICLE 5.
Quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència l'expedició d'algun document dels
compresos en tarifes, seran incrementades les quotes resultants en un 50 per 100.
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
ARTICLE 6.
1. El funcionari encarregat del Registre General d'entrada i sortida de documents i
comunicacions de l'Administració Municipal portarà una relació de totes les partides del segell
municipal que se li entreguin i efectuarà l'ingrés i liquidacions pertinents que l'Ajuntament
acordi.
2. Els documents que han d'iniciar un expedient es presentaran a les Oficines Municipals o en
les assenyalades a l'article 38 de la Llei 30/92.
3. Les quotes s'abonaran mitjançant l'estampació del segell municipal corresponent, a les
Oficines Municipals en el moment de la presentació dels documents que iniciïn l'expedient.
L'Ajuntament podrà exigir el sistema d'auto-liquidació per a l'exacció d'aquesta taxa.
4. Els documents rebuts a través de les Oficines assenyalades a l'article 38 de la Llei 30/92,
seran admesos provisionalment, però no se'ls podrà donar tràmit sense el previ pagament dels
drets, per la qual cosa es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies aboni
les quotes corresponents, mitjançant l'aportació dels segells municipals precisos, amb
l'apercebrement que, transcorregut aqueix termini sense efectuar l'abonament, es tindran els
escrits per no presentats i es procedirà al seu arxiu.
ARTICLE 7.
Els drets per cada petició de cerca d'antecedents s'acreditaran encara que sigui negatiu el seu
resultat.
DEFRAUDACIÓ I PENALITAT
ARTICLE 8.
El funcionari al qual es refereix l'article 6.1 serà responsable de tota defraudació que s'efectuï
del segell municipal, la qual es castigarà amb multes de fins el doble de les quotes defraudades
en la forma previnguda en la vigent legislació de règim local i altres que es dictin per a la seva
aplicació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 9 de desembre de 2013.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2014, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 06.T.OD
TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA GRUA MU ICIPAL I PER ESTADA E
EL DIPÒSIT MU ICIPAL DELS VEHICLES O ALTRES OBJECTES RETIRATS PER
AQUELLA, O PER ALTRES MITJA S, DE LA VIA PÚBLICA
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per serveis prestats per la grua municipal i per
estada en el dipòsit municipal dels vehicles o altres objectes retirats per aquella, o per altres
mitjans, de la via pública.
Aquesta taxa és independent i compatible amb les multes assenyalades al Codi de circulació,
ordenances de circulació d’aquest Ajuntament, i qualsevol altra disposició vigent, per a la
infracció comesa en estacionar el vehicle indegudament, o dipositar l’objecte de què es tracti, al
lloc d’on la grua el va retirar.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
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 municipal, 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 que
requereixi l’activitat de la grua municipal 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 o custòdia del vehicle o objectes en el dipòsit municipal o lloc habilitat a l’efecte,
retirat per la grua o per altres mitjans per ordre de qualsevol autoritat competent, normativa
vigent o petició del propi interessat en cas d’immobilització del vehicle.
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 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.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.
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.
RESPONSABLES
ARTICLE 4.
En matèria de responsabilitat tributària s’estarà al disposat a la Llei General Tributària, i a la
resta de disposicions que siguin aplicables.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5.
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
a. Retirada de vehicles o d’altres objectes de la via pública:
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1.Camions, autobusos o d’altres vehicles pesats.
2.Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes
3.Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes lleugers,..
4.Objectes voluminosos o pesats que no tinguin la condició de vehicles.

130,43 €
108,01 €
54,01 €
108,01 €

Si es tracta d’objectes voluminosos o pesats que no tinguin la condició de vehicles, s’aplicarà la
tarifa del punt 2.
Si en el moment d’iniciar-se els treballs de retirada del vehicle o d’altra objecte es suspengués
per comparèixer i adoptar les mesures convenients el conductor o conductora o persona
autoritzada, les tarifes determinades anteriorment es reduiran en un cinquanta per cent, i
s’hauran d’abonar prèviament per obtenir la recuperació del vehicle.
b. Estada o custòdia en el dipòsit municipal o lloc habilitat a l’efecte.
Per cada dia natural o fracció, excloent aquell en què es va produir la retirada del vehicle o
objecte, es tindrà dret a percebre:
1.Camions, autobusos o d’altres vehicles pesats.
2.Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes
3.Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes lleugers,..
4.Objectes voluminosos o pesats que no tinguin la condició de vehicles.

12,92 €
6,46 €
3,23 €
3,23 €

BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 6.
En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció
dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals.
MERITACIÓ
ARTICLE 7.
1.La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueixi el fet imposable.
En el cas de retirada, s’entendrà iniciada l’activitat des del moment en què el vehicle
d’arrossegament, carregament o grua hagi arribat al lloc on es troba el vehicle a retirar, i
subsistirà encara que aquesta retirada no arribi a dur-se a terme perquè el conductor o una altra
persona autoritzada apareguin i adoptin les mesures convenients. S’entendrà que el servei és
complet quan el vehicle d’arrossegament, carregament o grua hagi iniciat la marxa amb el
vehicle enganxat o carregat.
En el cas de dipòsit o custòdia., s’entendrà iniciada l’activitat a partir de l’entrada al dipòsit
municipal o lloc habilitat als efectes.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 8.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar en el moment d’iniciar-se
la prestació del servei o activitat o, en tot cas, abans de recuperar el vehicle o objecte retirat o
dipositat. El pagament de la taxa és requisit indispensable als efectes de recuperar el vehicle o
objecte retirat o dipositat.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
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Tributaria i al Reglament general de recaptació, i la resta de disposicions que la desenrotllin i
complementin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 07T.OD.
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LOCACIÓ DE CEPS PER A LA
IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES A LA VIA PUBLICA
NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
ARTICLE 1.
L'Ajuntament de Manacor percebrà Taxes per la prestació del Servei de Col·locació de ceps per
a la immobilització de vehicles a la via pública.
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'activitat dels Agents de la Policia Local
d’immobilització de vehicles indegudament estacionats a la via pública mitjançant ceps, així
com la retirada d'aquests.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 2.
1. El fet imposable d'aquesta Taxa està constituït per l'activitat municipal desenvolupada
conforme a l'exposat a l'article anterior.
2. L'obligació de contribuir neix des del moment en què s’instal·la el cep d’immobilització del
vehicle a la via pública.
3. Subjecte passiu obligat al pagament és la persona natural o jurídica que donés lloc a la
prestació del servei, i amb caràcter subsidiari aquelles altres que resultessin propietàries del
vehicle afectat.
TARIFES
ARTICLE 3.
La quota a aplicar serà de 39,90€ per cada vegada que es presti el servei.
BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 4.
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà exempció ni cap benefici tributari.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 5.
Aquesta exacció és independent i compatible amb les multes assenyalades en el Codi de la
Circulació, Ordenances de Circulació d'aquest Ajuntament, o qualsevol d'altre disposició vigent,
a la infracció comesa a l’estacionar el vehicle indegudament en el lloc on s'immobilitzà.
No estan subjectes al pagament d'aquesta taxa: els casos d'utilització il·legítima del vehicle por
qui ho estacionà en el lloc en què va ésser immobilitzat, sempre que la seva desaparició fos estat
denunciada pel seu propietari o quedés suficientment provada la il·legitimitat de la seva
utilització.
La quota establerta se satisfarà en el moment de retirar el cep del vehicle immobilitzat, abonantla en metàl·lic a l'Agent Municipal, que estendrà rebut.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA O9T.OD
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAME T DE
RESIDUS SÒLIDS URBA S
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1. - De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per la prestació del servei de
recollida i tractament de residus sòlids urbans.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
1. El fet imposable està constituït per la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida
domiciliària, acumulació, transport i tractament de fems i de residus sòlids urbans, d’habitatges,
allotjaments o establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques i de serveis.
2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria
d´acumulació, transport i tractament de fems i de residus sòlids urbans, d’habitatges,
allotjaments o establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques i de serveis, ubicats fora dels nuclis de població.
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3.1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats detallades a
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i locals ubicats
en llocs on es presti el servei objecte de la taxa, com a usufructuàries, o arrendatàries, o fins i tot
a precari.
2. Tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona propietària dels
habitatges o locals, que podrà repercutir les quotes satisfetes sobre els usuaris o beneficiaris del
servei.
RESPONSABLES
ARTICLE 4.- En matèria de responsabilitat s’estarà al disposat a la Llei General Tributària, i a
la resta de disposicions que siguin aplicables.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5.1. 1. La quota tributària quedarà determinada per les següents tarifes en euros:

EPÍGRAF

QUOTA
QUOTA QUOTA
FIXA.
VARIABLE VARIABLE
(Per unitat (determinada) (indeterminada)
fiscal)

EPÍGRAF 1 HABITATGES
Habitatges
35,48
110,25
Habitatges no habitables
35,48
EPÍGRAF 2 ALLOTJAMENTS
Hotels, apartaments i demés
allotjaments turístics
35,48
EPÍGRAF 3 LOCALS COMERCIALS E INDUSTRIALS
Locals comer./industr. < 25 m2
35,48
107,66
Locals comercials =< 200 m2
35,48
196,34

TOTAL
PER
UNITAT

145,73
35,48

Per plaça

52,36
143,14
231,82
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Locals comercials 200 ><300 m2
35,48
323,27
Locals comercials 300=><400 m2 35,48
449,74
Locals comercials =>400 m2
35,48
606,59
Locals industrials < 1000 m2
35,48
189,44
Locals industrials >= 1000 m2
35,48
422,47
Locals sense activitats
35,48
EPÍGRAF 4 ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
Bar cafès i bodegues =< 100 m2
35,48
508,07
Bar cafès i bodegu. 100 ><200m2 35,48
533,47
Bar cafès i bodegues >= 200 m2

35,48

840,53

Cafeteries i pizzerias =< 100 m2
35,48
Cafeteries i pizzerias 100><200 m2 35,48

772,27
776,85

Cafeteries i pizzerias >= 200 m2

35,48

1.235,70

Restaurants =< 100 m2
Restaurants 100 >< 200 m2

35,48
35,48

1.033,83
1.047,57

Restaurants >= 200 m2

35,48

1.644,25

EPÍGRAF 5 ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
Majoristes d’alimentació
35,48 1.033,83
Supermercats i autoserv. < 120 m2 35,48
510,72
Supermercats i autoserv. >=120 m2 35,48
EPÍGRAF 6 ALTRES ESTABLIMENTS
Centres d’ensenyam. amb menjador 35,48 1.033,83
Centres hospitalaris
35,48
Cinemes
35,48

358,75
485,22
642,07
224,92
457,95
35,48
543,55
Exced
100m2xm2
Exced
200m2xm2

2,91

Exced
100m2xm2
Exced
200m2xm2

3,88

0,97
807,75

1,29
1.069,31

Exced
100m2xm2
Exced
200m2xm2

4,85
1,62

1.069,31
546,20
Per m2

8,17
1.069,31

Per llit
Per butaca

18,82
7,00

1.2. Percentatge aplicable als serveis:
a) El servei de tractament representa el 62,77% del total de la tarifa.
b) El servei de recollida representa el 37,23% del total de la tarifa.
2. En l’aplicació de les presents tarifes es tindran en compte les següents normes:
a) La quota fixa recaurà sobre cada unitat de local de negoci o habitatge. En els casos de
desenvolupament de més d’1 activitat en un local no es tributarà per les activitats que suposin
les menors tarifes fiscals.
b) En cas de coincidència del domicili particular i del domicili on s’exercitin activitats
professionals o mercantils, serà objecte de pagament la quota professional o mercantil sempre
que la superfície en m2 declarada per a l’exercici de l’activitat sigui igual o superior a 25m2. En
cas contrari, serà objecte de pagament la quota per habitatge.
c) Les baixes produïdes en les activitats comercial e industrials implicaran per l’exercici fiscal
següent l’aplicació de la tarifa de local sense activitat.
d) No tindran la consideració d’habitatge aquells que no siguin habitables. Als efectes de la
present taxa, es consideren habitatges no habitables els que no disposin dels servei d’aigua ni
de llum, i suposaran per l’exercici fiscal següent l’aplicació de la tarifa d’habitatge no habitable.
L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació de les baixes dels contractes de
subministrament de les companyies que realitzin el servei, sense perjudici de l’ulterior
comprovació per part del servei d’inspecció.
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e) El còmput dels metres quadrats en els locals serà el mateix que l’utilitzat als efectes del càlcul
de l’IAE, sense perjudici de la posterior inspecció ocular per part del servei d’inspecció.
f) Les activitats que no es puguin classificar en cap dels epígrafs anteriors, tributaran per
l’epígraf més pròxim en funció de la naturalesa de l’activitat.
g) En el supòsit que no es presti el servei de recollida, el total de la tarifa es veurà reduïda per
l’aplicació del percentatge determinat a l’epígraf 1.2.b) d’aquest article.
BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 6.- En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici
tributari, a excepció dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats
de l’aplicació dels tractats internacionals.
PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 7.1. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’altes i baixes
d’activitats en què el període impositiu serà semestral, exclòs el semestre de l’alta o baixa.
2. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï el servei o activitat municipal
que constitueix el fet imposable, i tot amb independència de què la persona interessada en faci
ús.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 8.1. La taxa s’exigirà mitjançant padró anual, en el qual figuraran els contribuents afectats i les
quotes respectives derivades de l'aplicació de la present ordenança, excepte les altes i les baixes
que podran ser objecte de liquidació semestral.
2. Respecte a les altes i les baixes d’activitats que es produeixin dins de l'exercici sortiran
efectes el primer dia del semestre natural següent. En el supòsit de què s’hagi pagat l’import
anual de la taxa, s’iniciarà el procediment corresponent de devolució d’ingressos, a petició de la
persona interessada, que haurà d’adjuntar a la sol·licitud de devolució la documentació
acreditativa de la data d’inici o de baixa de l’activitat, fent constar la data de l’alta o baixa dels
cens d’activitats econòmiques.
No obstant l’anterior, les baixes d’activitat suposaran per a l’exercici fiscal següent l’aplicació
de la tarifa de local sense activitat.
La durada de les baixes no podrà ser inferior a 12 mesos. En conseqüència, no tindrà la
consideració de baixa el tancament temporal de qualsevol establiment.
3. L'administració podrà d’ofici modificar el padró en base a les alteracions produïdes en el
padró de l'Impost sobre Béns Immobles i a la informació censal relativa a l’Import sobre
Activitat Econòmiques; sense perjudici de la activitat de camp que es pugui realitzar per
determinar el paràmetres a aplicar d’acord amb la present ordenança fiscal.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9.- En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les
sancions que a les mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la
Llei General Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada per acord provisional a data 13 d’octubre de 2014, acord
que esdevé automàticament com a definitiu. Entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2015,
prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència
fins la seva derogació o modificació.

36

ORDE A ÇA FISCAL 10T.OD
TAXA PER PARADES DE VE DA A LA PLAÇA D'ABASTIME TS I A
DETERMI ATS LLOCS DE LA VIA PUBLICA
FONAMENT LEGAL
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix la taxa per parades de
venda a la Plaça d'abastiments i a determinats llocs de la via pública.
FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable l'ocupació de parades de venda a
a) La plaça d'abastiments
b) Mercat setmanal Porto Cristo
c) Mercat setmanal Manacor
SUBJECTES PASSIUS
Estan obligats al pagament d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques així com les entitats
de l'article 35.4 de la Llei General Tributària que prèvia l'oportuna llicència, tinguin instal·lades
parades de venda en el mercat i a determinats llocs de la via pública.
A aquests efectes els venedors tindran caràcter de:
a) Fixos, els qui tinguin assignada una parada de venda de forma continua i de manera
exclusiva.
b) Eventuals, els qui no concorren al mercat de forma continua, ja sia perquè no es possible
assignar-los un lloc de venda (al no existir vacants en aquell moment) , ja sia per interès
particular.
QUOTA TRIBUTÀRIA:
La quantia de la taxa serà:
A) PLAÇA D’ABASTIMENS
EUROS
- Per cada parada de venda dels venedors fixos de tots els dies laborables:
parades de 3,67 – 3,70 ml per mes
parades de 7,35 – 7,60 ml per mes
parades de 11,30 ml per mes
- Per cada parada de venda dels venedors fixos dels dissabtes ml per mes
- Per cada parada de venda dels venedors eventuals per dia i ml
B) PARADES AL MERCAT SETMANAL-PORTO CRISTO:
a) Venedors fixos (ml/any o fracció)
b) Venedors eventuals (ml/trimestre)
C) PARADES AL MERCAT SETMANAL-MANACOR:
a) Venedors fixos (ml/any o fracció)
b) Venedors eventuals (ml/ trimestre)

45,96
92,04
138,07
7,97
1,86
57,92
24,99
131,01
35,29

BENEFICIS TRIBUTARIS
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
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ACREDITAMENT
a) Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la preceptiva autorització
per procedir a l'ocupació per parades de venda a la plaça d'abastiments i a determinats llocs de la
via pública.
b) Quan s'ha produït l'ocupació o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència,
l'acreditament de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquesta ocupació o aprofitament.
NORMES DE GESTIÓ
A) Venedors fixos: MERCAT SETMANAL MANACOR: el pagament de la taxa serà anual i es
farà efectiu mitjançant rebuts periòdics que s’emetran d’acord amb les dades aportades per la
delegació de comerç i indústria.
Les baixes que es produeixin dins l’exercici s’hauran de formular a instància de part i tindran
efectes a l’exercici següent.
B) Venedors fixos: MERCAT SETMANAL PORTO CRISTO: el pagament de la taxa serà
anual i es farà efectiu mitjançant rebuts periòdics que s’emetran d’acord amb les dades
aportades per la delegació corresponent.
Les baixes que es produeixin dins l’exercici s’hauran de formular a instància de part i tindran
efectes a l’exercici següent.
C) Venedors eventuals: MERCAT SETMANAL-MANACOR/PORTO CRISTO: el pagament
de la taxa serà trimestral d’acord amb els trimestres d’ocupació i es farà efectiu mitjançant
autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud d’ocupació de parades de venda.
D) Venedors PLAÇA D’ABASTIMENTS: el pagament de la taxa serà trimestral i es farà
efectiu mitjançant rebuts periòdics trimestrals que s’emetran d’acord les dades aportades al
Departament de Gestió Tributària per part de la Delegació de Comerç i Indústria.
Les baixes que es produeixin dins l’exercici s’hauran de formular a instància de part i tindran
efectes al trimestre següent.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributaria i al Reglament General de Recaptació
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 11T.OD.
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCORXADOR I TRA SPORT DE
CAR S.
FONAMENT LEGAL
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix la taxa per a la utilització
dels serveis d'Escorxador Municipal i transport de carns.
FET IMPOSABLE
L'activitat municipal derivada de la prestació dels següents serveis:
Servei d'escorxador
Neteja de carns
Transport de carns
Estabulació
SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, així com les entitats de
l'article 35.4 de la Llei General Tributària següents:
a) Sol·licitants dels serveis o usuaris dels béns i instal·lacions.
b) Els propietaris dels animals que provoquin els serveis o utilitzin els béns i instal·lacions.
QUOTA TRIBUÀRIA
La quantia de la taxa serà:
TARIFA
UNITAT

EUROS

10 kg. en canal
10 kg. en canal
10 kg. en canal
10 kg. en canal

0,60
0,74
1,03
0,81

Per cap
Per cap
Per cap

2,24
0,89
0,56

- Servei d’Escorxador:
Ramat boví
Ramat porcí
Porcelles de menys de 30 kg.
Ramat oví i cabrum
- Neteja de carns:
Boví
Porcí
Oví, cabrum i porcelles
- Transport de carns:
Ramat boví, oví, cabrum o porcí
Deixalles boví i porcí
Deixalles oví, cabrum i porcelles
- Estabulació
Boví
Porcí, cabrum i oví per dia

per 10 kg.
per 10 unitats
per 10 unitats

0,40
0,52
0,40

per dia
per dia

0,17
0,11

Servei de retirada de MER
(material específic de risc)
Boví> 12 mesos
Boví< 12 mesos
Oví i cabrum > 12 mesos
Oví i cabrum < 12 mesos
Decomissos boví canal
Decomissos oví canal
Cadàver boví
Cadàver oví i cabrum

kg MER PREU kg PREU
MER
UNITAT
30
0,58
17,42
12
0,77
9,29
10
0,12
1,22
0,05
0,91
0,05
85
0,28
23,39
12
0,33
3,91
225
0,48
107,76
13
0,61
7,95
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BENEFICIS TRIBUTARIS
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
ACREDITAMENT
Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan s'iniciï la prestació dels serveis descrits.
NORMES DE GESTIÓ
L'encarregat de l'Escorxador Municipal confeccionarà un resum mensual comprensiu dels
subjectes passius i detall dels serveis prestats. En base a aquesta informació per part de
l'Ajuntament es procedirà a la confecció dels documents de cobraments corresponents.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 13T.OD
TAXA PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS A
I STAL·LACIO S MU ICIPALS I US D’ESCOLES PÚBLIQUES.
FONAMENT LEGAL
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix una taxa per a prestació de
serveis i realització d'activitats en instal·lacions municipals.
FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imponible d’aquesta taxa l’activitat municipal derivada de la prestació de
serveis i realització d’activitats en instal·lacions municipals (utilització escoles públiques,
utilització de les Cases de Son Talent, utilització de l’escola rural del Puig d’Alanar,
reproducció de documents, i altres).
SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin qualsevol dels serveis,
prestacions o activitats previstes en aquesta ordenança.
En particular es considera subjecte passiu de la taxa per la recollida i dipòsit de carretons de la
via pública l’establiment comercial titular del carretó.
QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa serà:
ESCOLES MUNICIPALS
- Quota per dia i aula amb servei de consergeria
- Quota per dia i aula sense servei de consergeria

EUROS
5,82
3,31

REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS
- Per cada fotocòpia de document DIN A4
- Per cada fotocòpia de document DIN A3
- Per cada còpia de plànol
- Per impressions de pàgines de la web
- Per enregistrament d’informació de la web en suport disquet
- Per cada còpia digitalitzada
- Enregistrament de la imatge digitalitzada en suport informàtic
- Tramesa de la imatge digitalitzada per correu electrònic

EUROS
0,11
0,23
4,84
0,11
0,86
3,18
2,35
2,35

CELEBRACIÓ DE CASAMENTS
Euro/empadronats(*) Euros/no empadronats
-Fora horari d’oficina
89,41
89,41
-Fora horari d’oficina a la Torre dels Enagistes
129,56
129,56
(*)La tarifa d’empadronats s’aplicarà en els casos en que consti empadronat en el terme
municipal de Manacor al manco un dels membres de la parella)
RECOLLIDA DE CARROS DE COMPRA DE LA VIA PÚBLICA
CASES DE SON TALENT
- Grups d’1 a 15 persones
- Grups de 16 a 30 persones
- Grups de 31 a 50 persones

19,20€
€/DIA
15€/grup
30€/grup
45€/grup
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- Grups de 51 a 75 persones
55€/grup
- Grups de 76 a 100 persones
65€/grup
- a partir de 100 persones
(*)
(*) Per grups superiors a 100 persones la taxa es calcula sumant a 65€ el cost que correspon per
l’increment de persones.
ESCOLA RURAL DEL PUIG D’ALANAR

€/DIA

€/CAP
DE €/SETMANA
SETMANA
- Grups d’1 a 15 persones
15€/grup
30€/grup
70€/grup
- Grups de 16 a 30 persones
30€/grup
54€/grup
100€/grup
- Grups de 31 a 50 persones
45€/grup
60€/grup
150€/grup
- Grups de 51 a 75 persones
55€/grup
70€/grup
175€/grup
- Grups de 76 a 100 persones
65€/grup
85€/grup
200€/grup
- a partir de 100 persones
(**)
(**)
(**)
(**) Per grups superiors a 100 persones la taxa es calcula sumant a la taxa corresponent al grup
de 76 a 100 persones el cost que correspon per l’increment de persones.
ESCOLA RURAL SA MURTERA
€/DIA
- Grups d’1 a 15 persones
15€/grup
- Grups de 16 a 30 persones
30€/grup
- Grups de 31 a 50 persones
45€/grup
- Grups de 51 a 75 persones
55€/grup
- Grups de 76 a 100 persones
65€/grup
- a partir de 100 persones
(*)
(*) Per grups superiors a 100 persones la taxa es calcula sumant a 65€ el cost que correspon per
l’increment de persones.
EDICIONS DELEGACIÓ DE TURISME
- Edició de mapa topogràfic del terme municipal de Manacor
- Edició de CD-Card de promoció turística
- Edició de catàleg de promoció turística

EUROS
1,00
1,00
1,00

Altres serveis, l’equivalent al cost del servei prèvia fixació per la Junta de Govern.
BENEFICIS TRIBUTARIS
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament previst a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats
internacionals.
ACREDITACIÓ
S’acredita la taxa i sorgeix l’obligació de pagament quan es sol·licitin el servei o activitats que
es relacionen a la present taxa.
En el cas de la recollida de carros de compra de la via pública l’obligació de pagament sorgeix
quan sia recollit el carretó amb independència de si es sol·licita aquest servei per part de la
persona propietari del carretó.
En el cas de utilització de les Cases del Puig de Son Talent i de l’Escola del Puig d’Alanar
s’acredita la taxa i sorgeix l’obligació de pagament quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l’activitat, prèvia autorització de l’òrgan competent.
NORMES DE GESTIÓ
La taxa s’exigirà en règim d’auto-liquidació. El pagament de la taxa es farà a les pròpies
instal·lacions, mitjançant l’entrega del corresponent justificant de pagament.
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Les entitats que sol·licitin l’ús de les escoles públiques podran demanar una subvenció total o
parcial de l’import de la taxa a liquidar. La Comissió de Govern serà l’òrgan competent per
concedir-la en funció del possible benefici que aquesta activitat aporti a la col·lectivitat.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 14 de desembre de 2015.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 14T.OD.
TAXA PER OBERTURA DE CALES O SÍQUIES A TERRE YS D'US PÚBLIC I
QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIME T O VORAVIES A LA VIA PUBLICA.
FONAMENT LEGAL
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix una taxa per obertura de
cales o síquies a terrenys d'ús públic i qualsevol remoció del paviment o voravies a la via
pública.
FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imponible de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial per
l'obertura de cales o síquies a terrenys d'ús públic i qualsevol remoció del paviment o de les
voravies en la via pública.
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 o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir sense l'autorització
corresponent.
QUOTA TRIBUTÀRIA
1.La taxa per obertura de cales o síquies a la via pública o qualsevol remoció del paviment o
voravies es liquidaran d’acord amb la següent:
TARIFA:
-OBERTURA DE SÍQUIES EN GENERAL
1. Voravies pavimentades
2. Voravies no pavimentades
3. Calçada dels carrers pavimentats
4. Calçada dels carrers no pavimentats
-PER A LA CONSTRUCCIO DE CAMBRES SUBTERRANIES
DESTINADES A LA INSTAL·LACIO DE SERVEIS A LA VIA PUBLICA
Voravies pavimentades
Voravies no pavimentades
Calçades pavimentades
Calçades no pavimentades

EUROS
m.lineal/dia
0,79
0,44
1,60
0,79
m3
o
fracció/dia
1,28
0,65
2,36
0,62

L'import dels drets a percebre per cada obertura de síquia serà, com a mínim, el de 3,83€.
2. El subjecte passiu vendrà obligat quan sol·liciti la llicència al dipòsit previ a la caixa
municipal de les següents quantitats pel concepte de garantia per a la reconstrucció de
paviments:

1. Macadam asfàltic
2. Ferms flexibles d’alta qualitat (aglomerat asfàltic)
3. Ferm primari
4. Voravies amb rajoles
5. Voravies amb rajoles especials

EUROS/m2
18,11
53,35
10,57
64,43
203,01
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BENEFICIS TRIBUTARIS
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament previst a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats
internacionals.
ACREDITAMENT
1) S'acredita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la perceptiva autorització
per procedir a l'obertura de cales o síquies a terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de
paviment o voravies a la via pública.
2) Quan s'ha produït l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditament de la taxa
té lloc en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.
NORMES DE GESTIÓ
La taxa s'exigirà en règim d’auto-liquidació resultant que, la sol·licitud no serà tramitada si no
s'ha realitzat el pagament corresponent.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 15T.OD
TAXA PER A L'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOL O SUBSÒL D'ÙS PÚBLIC A TERRE YS
D'ÚS PÚBLIC.
FONAMENT LEGAL
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix una taxa per a l'ocupació
del sòl, vol o subsòl de la via pública i terrenys d'us públic.
FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
que s'especifiquen en les tarifes que es contenen en aquesta Ordenança.
SUBJECTES PASSIUS
Estan obligats al pagament:
a) Les persones físiques o jurídiques i entitats de l'article 35.4 de la Llei General Tributària que
siguin titulars de les llicències.
b) Les persones físiques o jurídiques i entitats que efectivament ocupin el sòl, vol o subsòl de la
via pública, si no es disposa de la llicència corresponent.
QUOTA TRIBUTARIA
Es prendrà com a base de la present exacció:
1.- En els aprofitaments que es caracteritzin per l'ocupació del terreny:
a) Per ocupació directa del sòl: el valor de la superfície del terreny ocupat per l'aprofitament i
les seves instal·lacions accessòries.
b) Per ocupació del vol: el valor de la superfície de la via pública sobre la qual es projectin els
elements constitutius de l'aprofitament.
c) Per ocupació del subsòl: el valor de la superfície del terreny alçat sobre l'aprofitament i les
seves instal·lacions accessòries.
2.- En els aprofitaments que consisteixin en la instal·lació o col·locació d'elements aïllats, quan
la superfície ocupada, alçada o projectada per cada element no excedeixi d'un metre quadrat: el
número d'elements instal·lats o col·locats.
3.- En els aprofitaments constituïts per l'ocupació del vol o subsòl, per cables: els metres lineals
de cada un.
L'expressada taxa es regularà amb la següent:
CONCEPTE

Unitat
d’endeutament
metre lineal
unitat
unitat
metre lineal
unitat
unitat
m2 o fracció
metre lineal
metre lineal
unitat

Riells
Pals de ferro
Pals de fusta
Cables
Mènsules
Caixes d’amarrament, de distribució o de registre
Bàscules
Canonades
Dipòsits
Transformadors
Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica de qualsevol
producte o servei
unitat

€/anual
0,02
1,54
1,54
0,02
0,05
3,03
7,65
0,05
1,10
2,61
55,16
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INSTAL.LACIÓ MOBILIARI URBÀ PER EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA:
Plànol guia; opi/mupi
Tanca de seguretat de vianants
Indicador de carrer lluminós

unitat
unitat
unitat

122,61€
91,96€
61,31€

Aquests imports podran incrementar-se en funció del valor econòmic resultant de l’adjudicació
de la concessió.
BENEFICIS TRIBUTARIS
En aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament prevists a les normes amb categoria de llei i els derivats de l'aplicació dels tractats
internacionals.
ACREDITAMENT
1.- La taxa s'acreditarà quan s'iniciï 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.
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 les ocupacions del domini públic local
regulades a l'article anterior.
3.- Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense
sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d'aquest
aprofitament.
NORMES DE GESTIÓ
Anualment es formarà un Padró en el qual figuraran els contribuents afectats i les quotes
respectives que es liquidin per aplicació del present acord.
Les baixes s'hauran de cursar, al més tard, el darrer dia feiner del respectiu període, per tenir
efectes a partir del següent. Els qui incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al
pagament de la taxa.
Les altes que es produeixin dins de l'exercici tindran efectes des de la data en què s'origini
l'obligació de contribuir, i per l'Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la
liquidació corresponent a l'alta en el Padró, amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Lloc, termini i forma en què s'ha d'abonar el deute.
Les quotes corresponents a aquesta taxa seran objecte de rebut únic, qualsevol que sigui el seu
import, és a dir de pagament anual.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 16T.OD
TAXA PER LA I STAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA PER A LA
VE DA DE GELATS I LLEPOLIES I ALTRES.
FONAMENT LEGAL.
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, reguladora de les Hisendes Locals,
s'estableix la taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública per a la venda de gelats i
llepolies i altres.
FET IMPOSABLE.
Consisteix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació de la via pública amb quioscos per a la
venda de gelats, llepolies i altres.
SUBJECTES PASSIUS.
Son subjectes passius d'aquesta taxa: Les persones físiques i jurídiques així com les entitats de
l'article 33 de la Llei General Tributària titulars de la concessió.
QUOTA TRIBUTARIA.
Es prendrà com a base de la present taxa la utilitat derivada de l'ocupació. Les quotes exigibles
per aquestes taxes vendran determinades en el plec de clàusules administratives particulars que
regirà la concessió, essent la taxa a ingressar pel concessionari la que resulti de l'oferta
econòmica proposada, quan aquesta sigui superior al preu mínim.
BENEFICIS TRIBUTARIS.
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
ACREDITAMENT
Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es procedeixi a la instal·lació del quiosc
a la via pública.
NORMES DE GESTIÓ.
Les quotes exigibles per aquesta taxa tindran caràcter anual i irreduible i s'exigiran en règim
d'auto-liquidació.
INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL.- La present ordenança fou aprovada definitivament a data 23 de
desembre de 2008. Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2009, prèvia publicació en el
BOIB, atès l’article 17.4 del RD Legislatiu 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva
derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 17T.OD.
TAXA PER LA I STAL·LACIÓ DE LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VE DA,
ESPECTACLES O ATRACCIO S SITUATS A TERRE YS D'US PÚBLIC.
FONAMENT LEGAL
De conformitat amb l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix una taxa per la instal·lació
de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d'ús públic.
FET IMPOSABLE.
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de llocs,
barraques, casetes de venda o serveis situats en terrenys d'ús públic.
SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i entitats de l'article 35.4
de la Llei General Tributària següents:
a) Els titulars de les respectives llicències municipals.
b) Els beneficiaris dels aprofitaments regulats per la present Ordenança.
c) Els propietaris o llogueters dels elements col·locats a la via pública o béns d'ús públic.
d) Les persones o entitats encarregades de la col·locació, retirada o vigilància d'aquests
elements.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Es prendrà com a base de la taxa la superfície ocupada pels elements que constitueixin l’objecte
d’aquesta taxa.
L’expressada taxa es regularà amb la següent:
TARIFA
A) LLOCS DE TEMPORADA:
a) Per cada supòsit ocupat amb taules o barraques o remolcs(m2 o fracció)
b) Llocs de venedors de bunyols (un/any o fracció)
c) Llocs fixos de venedors de cacauets i altres llepolies (un/any o fracció)
B) LLOCS A MERCATS I FIRES EVENTUALS:
Venedors de tot tipus de productes (m2/dia o fracció)
C) LLOCS D’ESPLAI:
a) Llocs d’atraccions o esplai (m2/dia o fracció)
b) Llocs de tómbola (m2/dia o fracció)
c) Teatres portàtils i circs (10 m2/dia o fracció)

EUROS
1,28
13,21
6,68
1,09
0,35
0,35
0,43

BENEFICIS TRIBUTARIS
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
ACREDITAMENT
Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la perceptiva autorització
per procedir a ocupar la via pública amb barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats a terrenys d'us públic.
NORMES DE GESTIÓ
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Tota persona o entitat que pretengui beneficiar-se directament de qualsevol dels aprofitaments
subjectes a taxa amb arreglament a aquest acord, haurà de sol·licitar de l'Ajuntament l'oportuna
llicència o permís, i abonar en el mateix acte la taxa fixada per la corporació mitjançant
l'oportuna declaració-liquidació.
Les llicències s'entendran caducades sense excusa ni cap pretext en la data assenyalada per al
seu acabament.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 18.T.OD
TAXA SOBRE OCUPACIÓ DE TERRE YS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES
AMB FI ALITAT LUCRATIVA.
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RD Legislatiu 2/2004, s'estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i
cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imponible d'aquesta taxa l'ocupació de terreny d'ús públic amb taules i cadires
i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i entitats de l'article 35.4
de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències o els que es beneficiïn
de l'aprofitament, si es va procedir a l'ocupació sense la corresponent autorització.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4.
1.Es prendrà com a base de la taxa la superfície ocupada pels elements que constitueixen
l’objecte d’aquesta ordenança.
2.La taxa municipal es regularà amb les següents tarifes:
CONCEPTE
Carrer de primera categoria
Carrer de segona categoria

m2/any
33,99€
16,98€

Relació de carrers de 1ª categoria:
-MANACORPlaça Bassa
Plaça Ramón Llull
Rambla Rei en Jaume
Plaça Weyler
Plaça Rector Rubí
Plaça des Cos
Plaça de la Rectoria
Plaça Arquitecte Bennàssar
c/ Alexandre Rosselló
c/ Bosch
Plaça de na Camel.la
Passeig Antoni Maura
Plaça Madrid
C/ d’en Tià de Sa Real
-PORTO CRISTOc/ Bordils (tram comprès entre carretera del Port i Avinguda Joan Amer)
c/ Sant Jordi
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c/ De la Mar
-S’ILLOTCamí de la Mar (fins Plaça Savina)
c/ Dels Cards
c/ De la Murtera
c/ Sipions (tram c/ Tamarell fins a la Ronda del Matí)
c/ Vell Marí (tram c/ Tamarell fins a la Ronda del Matí)
c/ Lluç (tram des de l’Avda des Pins fins a la Ronda del Matí)
Ronda del Matí
Relació de carrers de 2ª categoria:
-Resta de carrers del municipi.
BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 5.
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 6.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en el moment de presentar la sol·licitud de la
preceptiva llicència, o la sol·licitud de renovació d’aquesta.
2. Si l'aprofitament s'hagués iniciat sense la preceptiva llicència, o aquest fos superior a
l’ocupació autoritzada, es practicarà i notificarà a la persona interessada la liquidació de la taxa
anual per l’ocupació realitzada o per l’excés d’ocupació respecte a la ocupació autoritzada. A
tal efecte, el departament competent remetrà al Departament de Gestió Tributària els expedients
d’ocupacions sense llicència on quedi justificat de manera manifesta que s’ha procedit a una
ocupació efectiva, deixant constància clara i expressa del lloc ocupat, la seva superfície en m2,
la identificació dels elements objecte d’ocupació; així com les dades de l’ocupant.
3. Procedirà la devolució de la taxa en els supòsits següents, sempre a petició de la persona
interessada i mitjançant la tramitació del corresponent procediment de devolució:
a. En els casos de denegació de la sol·licitud de llicència o de la renovació d’aquesta.
b. En els casos en què l’Administració introdueixi modificacions a les autoritzacions que
impliquin reduccions, límits o deixar-les sense efecte, i sempre per causes no imputables a la
persona interessada. En aquests casos, procedirà el reintegrament de la part proporcional de
l’import abonat respecte a la superfície no ocupada i/o el període de temps no gaudit computantse els mesos naturals següents al que es deixi sense efecte, es redueixi o limiti l’autorització.
c. En els casos de revocació de la llicència, per causes no imputables a la persona interessada.
En aquests casos, procedirà el reintegrament de la part proporcional de l’import abonat respecte
al període de temps no gaudit computant-se els mesos naturals següents el de la revocació.
d. En els casos de liquidació de la taxa en el supòsits de l’article 6.2 d’aquesta ordenança fiscal,
procedirà el reintegrament de la part proporcional de l’import abonat respecte al període de
temps en què ocupi amb la preceptiva llicència, prèvia acreditació d’aquesta.
PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 7.
1. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits de noves activitats en
què el període impositiu serà trimestral, inclòs el trimestre d’inici de l’activitat. En els casos de
noves activitats, la persona sol·licitant haurà d’aportar en el moment d’autoliquidar la taxa, la
declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat, juntament amb el certificat tècnic de
compliment dels requisits corresponents en matèria d’activitats. Als efectes de pagament de la
taxa, es tindrà en compte la data d’inici d’activitat que figuri en la declaració responsable.
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2. Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la preceptiva llicència o
la renovació d’aquesta; o quan s’hagi iniciat l’aprofitament sense la preceptiva llicència.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada per acord provisional a data 13 d’octubre de 2014, acord
que esdevé automàticament com a definitiu. Entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2015,
prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència
fins la seva derogació o modificació.

53

ORDE A ÇA FISCAL 19.T.OD.
TAXA PER L' OCUPACIÓ DE TERRE YS D'US PÚBLIC AMB MERCADERIES,
E DERROCS, MATERIAL DE CO STRUCCIÓ, BASTIME TS I D'ALTRES
MATERIALS A ÀLEGS.
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RD Legislatiu 2/2004, s'estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, enderrocs, material de construcció i d’altres materials anàlegs.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació de terreny d'ús públic amb mercaderies,
enderrocs, material de construcció i d’altres materials anàlegs.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i entitats de l'article 35.4
de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències o els que es beneficiïn
de l'aprofitament, si es va procedir a l'ocupació sense la corresponent autorització.
QUOTA TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 4.
1. Es prendrà com a base de la taxa la superfície ocupada pels elements que constitueixen
l’objecte d’aquesta ordenança.
2.La taxa municipal es regularà amb les següents tarifes:
A)Tarifa per ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies.
CONCEPTE
Carrer de primera categoria
Carrer de segona categoria

M2/ANY
21,35€
10,65€

Relació de carrers de 1ª categoria:
-MANACORPlaça Bassa
Plaça Ramón Llull
Rambla Rei en Jaume
Plaça Weyler
Plaça Rector Rubí
Plaça des Cos
Plaça de la Rectoria
Plaça Arquitecte Bennàssar
c/ Alexandre Rosselló
c/ Bosch
Plaça de na Camel.la
Passeig Antoni Maura
Plaça Madrid
C/ d’en Tià de Sa Real
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-PORTO CRISTOc/ Bordils (tram comprès entre carretera del Port i Avinguda Joan Amer)
c/ Sant Jordi
c/ De la Mar
-S’ILLOTCamí de la Mar (fins Plaça Savina)
c/ Dels Cards
c/ De la Murtera
c/ Sipions (tram c/ Tamarell fins a la Ronda del Matí)
c/ Vell Marí (tram c/ Tamarell fins a la Ronda del Matí)
c/ Lluç (tram des de l’Avda des Pins fins a la Ronda del Matí)
Ronda del Matí
Relació de carrers de 2ª categoria:
-Resta de carrers del municipi.
B)Tarifa per ocupació amb materials de construcció, enderrocs, bastiments i d’altres anàlegs:
0,17 € m2/dia
El material de construcció estarà sotmès a aquesta taxa quan es trobi adjunt a una obra
d'edificació o de reforma. En els casos restants estarà subjecte a l'apartat A) anterior.
BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 5.
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 6.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en el moment de presentar la sol·licitud de la
preceptiva llicència, o la sol·licitud de renovació d’aquesta.
2. Si l'aprofitament s'hagués iniciat sense la preceptiva llicència, o aquest fós superior a
l’ocupació autoritzada, es practicarà i notificarà a la persona interessada la liquidació de la taxa
anual per l’ocupació realitzada o per l’excés d’ocupació respecte a la ocupació autoritzada. A
tal efecte, el departament competent remetrà al Departament de Gestió Tributària els expedients
d’ocupacions sense llicència on quedi justificat de manera manifesta que s’ha procedit a una
ocupació efectiva, deixant constància clara i expressa del lloc ocupat, la seva superfície en m2,
la identificació dels elements objecte d’ocupació; així com les dades de l’ocupant.
3. Procedirà la devolució de la taxa en els supòsits següents, sempre a petició de la persona
interessada i mitjançant la tramitació del corresponent procediment de devolució:
a. En els casos de denegació de la sol·licitud de llicència o de la renovació d’aquesta.
b. En els casos en què l’Administració introdueixi modificacions a les autoritzacions que
impliquin reduccions, límits o deixar-les sense efecte, i sempre per causes no imputables a la
persona interessada. En aquests casos, procedirà el reintegrament de la part proporcional de
l’import abonat respecte a la superfície no ocupada i/o el període de temps no gaudit computantse els mesos naturals següents al que es deixi sense efecte, es redueixi o limiti l’autorització.
c. En els casos de revocació de la llicència, per causes no imputables a la persona interessada.
En aquests casos, procedirà el reintegrament de la part proporcional de l’import abonat respecte
al període de temps no gaudit computant-se els mesos naturals següents el de la revocació.
d. En els casos de liquidació de la taxa en el supòsits de l’article 6.2 d’aquesta ordenança fiscal,
procedirà el reintegrament de la part proporcional de l’import abonat respecte al període de
temps en què ocupi amb la preceptiva llicència, prèvia acreditació d’aquesta.
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PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 7.
1. Respecte a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits de noves activitats en què el període impositiu
serà trimestral , inclòs el trimestre d’inici de l’activitat. En els casos de noves activitats, la
persona sol·licitant haurà d’aportar en el moment d’autoliquidar la taxa, la declaració
responsable d’inici i exercici de l’activitat, juntament amb el certificat tècnic de compliment
dels requisits corresponents en matèria d’activitats. Als efectes de pagament de la taxa, es tindrà
en compte la data d’inici d’activitat que figuri en la declaració responsable.
2. Respecte a l’ocupació de terrenys d´ús públic amb materials de construcció, enderrocs,
bastiments i d’altres anàlegs, el període impositiu comprendrà el període declarat en el moment
de sol·licitar la preceptiva llicència, el qual serà computat en dies.
3. Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la preceptiva llicència o
la renovació d’aquesta; o quan s’hagi iniciat l’aprofitament sense la preceptiva llicència.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada per acord provisional a data 13 d’octubre de 2014, acord
que esdevé automàticament com a definitiu. Entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2015,
prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència
fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 20.T.OD
TAXA PER E TRADA DE VEHICLES MITJA ÇA T LES VORAVIES I RESERVES
DE VIA PÚBLICA PER APARCAME T EXCLUSIU O ALTRES AUTORITZADES, I
SERVEI DE SE YALITZACIÓ AMB LÍ IA GROGA
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RD Legislatiu 2/2004, s'estableix la taxa per entrada de vehicles mitjançant les voravies i
reserves de via pública per aparcament exclusiu o altres autoritzades, i pel servei de
senyalització amb línia groga.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imponible d'aquesta taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial dels
terrenys de domini públic per les entrades de vehicles mitjançant les voravies i les reserves de
via pública per aparcaments exclusius o altres autoritzades; així com la prestació del servei de
senyalització de la via pública mitjançant línia groga com a servei annexa a l’entrada de
vehicles a petició de la persona interessada.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i entitats de l'article 35.4
de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les autoritzacions o les que es
beneficiïn de l'aprofitament o de la prestació del servei de senyalització.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4.
La quota tributària es determinarà d’acord amb les següents tarifes:
1.Per cada pas permanent a l’interior d’una finca o solar que serveix per
entrada de qualsevol classe de vehicle o qualsevol altre finalitat.
2.Per cada pas d’horari limitat a l’interior d’una finca o solar que serveix
per entrada de qualsevol classe de vehicles o qualsevol altre finalitat
3.Per l’adquisició de la placa indicadora del decret d’autorització
d’entrada de vehicles.
4.Per la senyalització de la via pública mitjançant línia groga
5.Per repintar línia groga a petició de la persona interessada

69.09

€/any

34.53

€/any

25.90

€/placa

10,95
7,62

€/m.lineal
€/m.lineal

BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 5.
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció dels
expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 6.
1.La taxa per a l’aprofitament detallat a l’article 4 apartats 1 i 2 s’exigirà mitjançant padró
anual, en el qual figuraran les persones afectades i les quotes respectives derivades de
l’aplicació de la present ordenança, excepte les altes que es produeixin dins l’exercici que
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s’exigiran mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud de la preceptiva
autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què es concedeixi l’aprofitament.
2. La taxa per a l’aprofitament detallat a l’article 4 apartat 3 s’exigirà mitjançant autoliquidació
en el moment de presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del
trimestre natural en que es concedeixi l’aprofitament.
3. La taxa per a l’aprofitament detallat a l’article 4 apartat 4 i apartat 5 s’exigirà mitjançant
autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud de senyalització o de repintar la línia
groga.
4. Les baixes respectes als aprofitaments del domini públic per entrada de vehicles o reserves de
via pública, s’hauran de formular pels subjectes passius, i una vegada comprovades per
l’Administració produiran l’eliminació respectiva del padró amb efectes a partir de l’exercici
següent.
5. La gestió dels distints supòsits que configuren la taxa es sotmetran a les següents regles:
5.1. La placa de pas permanent es col·locarà a la primera rebranca del portal del garatge segons
el sentit de la marxa de la via a una altura de 2,10metres amidats del trispol a la part d’abaix de
la placa, sempre a un lloc visible. En el cas que no es puguin complir aquestes condicions la
placa es col·locarà en el lloc indicat pels tècnics competents.
5.2. La reserva d’entrada amb horari limitat podrà ser de dues maneres:
a)De les 20:00h. Fins a les 9:00h. , indicant-se a la placa pertinent les hores de vigència de la
reserva.
b)De les 8h. A les 20:00H, indicant-se a la placa pertinent les hores de vigència de la reserva.
5.3.La senyalització de la via pública mitjançant línia groga es regeix per les següents regles:
a) És permetrà únicament la senyalització de la via pública mitjançant línia groga on hi hagi pas
d’entrada de vehicles amb la preceptiva autorització i la placa de reserva corresponent.
b)Es permetrà únicament la senyalització pública mitjançant línia groga als efectes de reforçar
el pas permanent o d’horari limitat, sempre que aquest no sigui suficient per a complir amb la
seva finalitat.
c)Es permetrà únicament la reserva de via pública a l’altre part del carrer enfront de la reserva
de pas, en els carrers d’amplària de calçada (sense comptar les voravies) i assenyalament amb
els metres de línia groga següents:
AMPLÀRIA DE CALÇADA
RESERVA DE METRES LINEALS
De 3.50 a 4.00ml
4.50ml
De 4.00 a 4.50ml
4.00ml
De 4.50 a 5.00ml
3.50ml
d) La Batlia, previ informe de la Policia Local, resoldrà les sol·licituds de reserva de metres
lineals que no es puguin limitar a l’assenyalat a l’apartat anterior.
PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 7.
1. El període impositiu de la taxa per les entrades de vehicles o reserves de via pública
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’altes durant l’exercici en què el període
impositiu serà trimestral , inclòs el trimestre natural en el qual es concedeixi l’aprofitament.
2. El pagament de la taxa per la prestació del servei de senyalització de la via pública mitjançant
línia groga serà únic en el moment de la prestació del servei, així com també en el moment de
repintar la línia groga a petició de la persona interessada.
3. Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la preceptiva autorització
per a l’entrada de vehicles o reserves de via pública; o quan es sol·liciti la prestació del servei de
senyalització viària mitjançant línia groga.
INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada provisionalment a data 10 de març de 2014, acord que
esdevé automàticament com a definitiu mitjançant la seva publicació en el BOIB núm. 67 de
data 15 de maig de 2014. Entrarà en vigor a partir de dia 16 de maig de 2014, atès l’article 17.4
del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 21.T.OD.
TAXA PER A L’ESTACIO AME T DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀ ICA A
LES VIES PÚBLIQUES MU ICIPALS
FONAMENT LEGAL.
De conformitat amb l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, s’estableix el la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques d’aquest Municipi, dintre les
zones, horaris i condicions que a tal efectes es determinin.
FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització sobre la via pública de l’aprofitament
referit a l’apartat anterior.
A efectes d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un vehicle la
durada de la qual excedeix de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de la
circulació.
No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa l’estacionament dels següents vehicles:
a) Els vehicles de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i Policia Local.
b) Els vehicles de la Brigada Municipal d’Obres, Bombers, Ambulàncies i similars.
c) Els vehicles de minusvàlids degudament identificats.
d) Els autotaxis amb el conductor present.
e) Qualsevol vehicle amb conductor present durant un màxim de quinze minuts en els llocs
habilitats com a aparcament.
SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuent:
a) Els conductors que estacionin en els termes prevists a l’article anterior, llevat del que disposa
la lletra b següent.
b) Els titulars dels vehicles, quan la taxa s’exigeixi per anualitats. A aquest efecte, es
consideraran titulars dels vehicles les persones a nom de les quals figurin aquests en el
corresponents permís de circulació.
RESPONSABLES
Respondran solidariament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
i jurídiques a què es refereix l’article 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.
QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa serà:
A) Per estacionament de vehicles a Manacor s’aplica l’escala següent:
MINUTS
TARIFA
15
0,25 €
30
0,30 €
32
0,35 €

60

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

0,40 €
0,45 €
0,50 €
0,55 €
0,60 €
0,65 €
0,70 €
0,75 €
0,80 €
0,85 €
0,90 €
0,95 €
1,00 €
1,05 €
1,10 €
1,15 €
1,20 €
1,25 €
1,30 €
1,35 €
1,40 €
1,45 €
1,50 €
1,55 €
1,60 €
1,65 €
1,70 €
1,75 €
1,80 €
1,85 €
1,90 €
1,95 €
2,00 €
2,05 €

B) Per estacionament de vehicles a Porto Cristo i S’Illot s’aplica l’escala següent:
MINUTS
15
30
32
34
36
38
40
42

TARIFA
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
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44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55

C) Per anul·lació de denuncia: 6 €.
D) Pel permís especial de resident (regulat a l’article 20 de l’ordenança municipal reguladora
d’aparcament i trànsit de vehicles en vies urbanes del terme de Manacor):
Manacor
125,00 €
Porto Cristo
73,00 €
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BENEFICIS TRIBUTARIS
En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció
dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals.
ACREDITAMENT
Conformement a l’article 26 del RD Legislatiu 2/2004, la taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús
privatiu o l’aprofitament especial.
NORMES DE GESTIÓ.
a) Quan es tracti de les quanties a què es refereix la lletra A) i B) de les tarifes, mitjançant
l’adquisició del bitllet als aparells expenedors habilitats a l’efecte. Aquests bitllets s’hauran
d’exhibir en la part interior del parabrises del vehicle de tal manera que sia fàcilment visible des
de l’exterior.
Quan per a un mateix estacionament s’utilitzin diverses targetes o bitllets, la durada de
l’estacionament no podrà excedir d’una hora i mitja.
b) Quan es tracti de les quanties a què es refereix l’apartat C) de les tarifes, mitjançant
l’adquisició del bitllet als aparells expenedors habilitats a l’efecte. Aquests bitllets no suposaran
cap habilitació per continuar estacionat al mateix lloc.
Perquè l’anul·lació de la denúncia indicada surti efectes es precisarà que no hagin transcorreguts
més de trenta minuts des de l’emissió de la denúncia i s’haurà d’entregar el bitllet al controlador
de zona o dipositar-lo en la bústia situada a l’efecte en qualsevol màquina expenedora dels
esmentats bitllets.
c) Quan es tracti de les quanties a què es refereix la lletra d) de les tarifes mitjançant l’adquisició
del distintiu anual en els llocs i amb la forma que assenyali l’Ajuntament. Aquests distintius
s’hauran d’exhibir en lloc ben visible del parabrisa davanter.
La tarifa esmentada serà objecte de prorrateig per trimestres naturals només en els casos
d’expedició de distintiu.
INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada definitivament a data 23 de desembre de 2008. Entrarà en
vigor a partir de l’1 de gener de 2009, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RD
Legislatiu 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 22.T.OD
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA MU ICIPAL DE MUSICA.
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’article 20 del TR de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, s’estableix la taxa
per a la prestació dels serveis i realització d’activitats a l’Escola Municipal de Música.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imponible d’aquesta taxa l’activitat municipal derivada de la prestació de
serveis i realització d’activitats a l’Escola Municipal de Música.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.- Són subjectes passius de la taxa les persones que es beneficiïn dels serveis que
ofereix l’Escola. En el seu defecte, els familiars que tinguin l’obligació legal o pactada
d’atendre els usuaris d’aquests serveis.
QUOTA TRIBUTARIA
ARTICLE 4.
Les quotes a pagar pels serveis de l’Escola es fixarà amb l’aplicació del següent quadre de
tarifes:
Taxes per matrícula: 60.00€ (cada alumne pagarà una única matrícula)
Nivell

CICLE INFANTIL (ensenyaments no reglats)
Iniciació 3,4, 5 i 6 sense instrument
Iniciació 5, 6 i 7 amb instrument

Quota mensual
empadronats

Quota mensual
no empadronats

27,24€
51,76€

27,24€
103,53€

ENSENYAMENTS ELEMENTALS (ensenyaments reglats)
1r curs
89,03€
2n curs
89,03€
3r curs
91,37€
4t curs
93,72€

207,05€
207,05€
212,50€
217,95€

DANSA (grups regulats per any de neixement)
Petits i mitjans 1sessió
Petits i mitjans 2 sessions
Adolescents i adults 1sessió
Adolescents i adults 2sessions

9,89€
19,78€
16,08€
32,15€

ESTUDIS NO REGLATS
Instrument 1 h.
Instrument 45 minuts
Instrument 30 minuts
Llenguatge musical 1h
Llenguatge musical 2h (8 a 12 anys)

57,21€
42,91€
28,61€
16,35€
27,24€

9,89€
19,78€
16,08€
32,15€

163,46€
122,60€
81,73€
16,35€
27,24€
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Instruments tradicionals
Coral adults
Conjunt instrumental
Combos i col.lectives
Batucada

32,69€
Gratuït
Gratuït
32,69€
10,10€

32,69€
Gratuït
Gratuït
32,69€
10,10€

BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 4BIS
De conformitat amb l’article 12.1b) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les
Famílies Nombroses s’estableix una bonificació del 20% de la quota a favor de les persones
integrants de famílies nombroses.
L’acreditació de la condició de persona integrant de família nombrosa s’haurà d’acreditar al
moment de la formalització de la matrícula.
ACREDITACIO
ARTICLE 5.
S’acredita la taxa i sorgeix l’obligació de pagament quan es sol·licitin els serveis o activitats
relacionats a la present taxa.
NORMES DE GESTIO
ARTICLE 6.Respecte al curs escolar:
1.El pagament de la matrícula es farà en el moment de la seva formalització, i el pagament de
les quotes es realitzarà mensualment per l’import detallat a l’article 4 dins la segona quinzena
del mes.
Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que siguin
conformades per l’Escola de Música en funció de la prestació del servei, seran objecte de
prorrateig trimestral, computant-se el trimestre natural en què es matriculi l’alumnat.
2.Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant càrrecs de
9 períodes mensuals (període 1, correspondrà al mes de octubre, i així fins al període 9 que
correspondrà al mes de juny)
3.Les baixes que es produeixin en el curs escolar s’hauran de formalitzar per escrit per part dels
usuaris i/o dels seus responsables legals. Una vegada comprovades per la direcció de l’escola i
tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al Departament de Gestió Tributària i es
donarà lloc a la baixa de la quota de les mensualitats restants del curs escolar.
4. En cas de què la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l’Administració,
els usuaris podran sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula o quota pertinent.
5.La tarifa per empadronats s’aplicarà sempre que s’acrediti mitjançant informe
d’empadronament en el terme municipal de Manacor de l’usuari o del responsable legal, en el
moment de formalitzar la matrícula, i en tot cas, abans de l’inici del curs. Si l’acreditament de
l’empadronament es produeix per part del beneficiari una vegada iniciat el curs, la tarifa per
empadronats s’aplicarà a partir del mes natural següent de l’acreditació.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 7.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 14 de desembre de 2015.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 23.T.OD
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ESTADES DIÜR ES.

D’ASSISTÈ CIA ALS CE TRES

FONAMENT LEGAL
De conformitat amb l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 20 del RD Legislatiu
2/2004, s’estableix la taxa per a la prestació del servei d’assistència i estada als centres d’estades
diürnes municipals. S’entén per servei d’assistència el prestat des del moment en què la persona
és beneficiària del servei d’estades diürnes. La finalitat fonamental d’aquest recurs és millorar la
qualitat de vida tant de la família assistent com del major dependent.
FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal derivada de la prestació dels
serveis dels centres d’estades diürnes.
El pagament de la taxa inclourà els següents serveis: servei d’atenció personal, serveis
d’atenció social al resident, servei d’atenció sanitària, servei d’alimentació/menjador, activitats
de rehabilitació funcional, servei d’informació, orientació i suport als familiars cuidadors,
activitats lúdiques.
SUBJECTES PASSIUS
Son subjectes passius d’aquesta taxa les persones que utilitzin el servei d’assistència al centre
d’estades diürnes; o bé, els familiars que tinguin l’obligació legal o pactada d’atendre els usuaris
d’aquests serveis.
QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària queda fixada en 422,46 euros mensuals per a les estades permanents, i per a
les estades temporals, la quota tributària queda fixada en 20,05 euros diaris.
BENEFICIS TRIBUTARIS
En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció
dels prevists expressament a les normes amb categoria de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals.
ACREDITACIÓ
Es merita la taxa i sorgeix l’obligació de pagament a partir de l’inici de la prestació del servei.
S’entén que s’inicia la prestació dels servei quan es produeix l’ingrés del subjecte passiu als
centres d’estades diürnes.
NORMES DE GESTIÓ
1.-Respecte a les estades permanents, el pagament de les quotes es realitzarà mitjançant càrrecs
mensuals que s’efectuaran durant el mes posterior, d’acord amb el padró d’usuaris elaborat pel
Departament de Serveis Socials.
El mes d’entrada i/o de sortida es liquidarà en funció dels dies que s’ha utilitzat el servei.
2.Respecte a les estades temporals, el pagament de les quotes es realitzarà mitjançant
autoliquidació d’acord amb el servei prestat. La taxa s’autoliquidarà en el moment en què
s’iniciï la prestació del servei, produint-se en el moment en què l’usuari ingressa al centre
d’estades diürnes.
El pagament es realitzarà en funció del nombre efectiu de dies en què s’ha utilitzat el servei.
3.L’Ajuntament establirà un sistema d’ajudes pels beneficiaris dels serveis que no puguin pagar
la tarifa, previ informe social, on es justificarà la manca de patrimoni o d’ingressos suficients
per liquidar la taxa.
INFRACCIONS I SANCIONS
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En tot allò relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que
corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei general tributària i al
Reglament general de recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 9 de desembre de 2013.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2014, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 24T.OD
TAXA PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ DE PERSO AL
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, s'estableix la taxa per optar a proves de selecció de personal.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les
activitats en relació a les proves de selecció de personal, per a l’accés a la condició de funcionari
o personal laboral o bé per a la cobertura interina o temporal de les places convocades per
l’Ajuntament de Manacor o els seus organismes dependents si n’és el cas.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin prendre part a les proves de
selectives o d’aptitud a que es refereix l’article anterior.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4. La quota tributària quedarà fixada amb les següents tarifes:
GRUP A1 (antic grup A) o laboral al nivell equivalent
GRUP A2 (antic grup B) o laboral al nivell equivalent
GRUP C1 (antic grup C) o laboral al nivell equivalent
GRUP C2 (antic grup D) o laboral al nivell equivalent
AGRUPACION PROFESSIONALS (antic grup E) o laboral al nivell equivalent

30,60€
27,15€
23,75€
20,35€
19,00€

BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 5
1. De conformitat amb l’article 12.1c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les
Famílies Nombroses s’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària a favor dels
membres de famílies nombroses.
L’acreditació de la condició de membre de família nombrosa s’haurà d’acreditar al moment de
la presentació de la instància per a participar a les proves de selecció de personal.
2. Així mateix, estaran exemptes de pagament d’aquesta taxa els persones amb una discapacitat
igual o superior al 33%.L’acreditació de la condició de persona amb discapacitat s’haurà
d’acreditar al moment de la presentació de la instància per a participar a les proves de selecció
de personal.
ACREDITACIÓ
ARTICLE 6.
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de la presentació de la sol·licitud
per prendre part a les proves selectives convocades.
L’obligació de contribuir no es veurà afectada per la renúncia, desistiment o manca de
presentació del sol·licitant.
En el cas en què els sol·licitants siguin exclosos per no reunir els requisits exigits per les bases
de la convocatòria es té dret a la devolució de la meitat de la tarifa.
NORMES DE GESTIÓ
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ARTICLE 7.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en el moment de presentació de la sol·licitud per
prendre part a les proves selectives.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament general de recaptació, i la resta de disposicions que la desenrotllin i
complementin.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 14 de desembre de 2015.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 25T.OD
TAXA PER I STAL·LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS A LES FAÇA ES DELS
IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA
FONAMENT LEGAL.
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, s'estableix la taxa per instal·lació de caixers automàtics a les
façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial del domini públic que
comporta la instal·lació de caixers automàtics i demés aparells de què es puguin fer servir les
entitats bancàries i demés entitats financeres per prestar els seus serveis a les façanes dels
immobles, amb accés directe des de la via pública.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que es
senyalen a l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de la qual s’atorguin les llicències
o es beneficiïn de l’aprofitament, si es procedís sense l’oportuna autorització i en qualsevol cas,
l’entitat titular del caixer automàtic.
2. Tendran la consideració de substituts del contribuent els propietaris dels edificis o locals on
s’ubiquin els aparells o caixers objecte de la Taxa.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4.
1.L’import de la taxa es fixa tenint com a referència el valor que tendra en el mercat la
utilització privativa o l’aprofitament especial de la via, si aquesta no fos de domini públic.
2.La quota tributària queda fixada amb la següent tarifa:
Per cada caixer automàtic o aparell ……………………………..................536,83 €/any
BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 5.
En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció
dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 6.
1. Les persones o entitats interessades en la concessió de l’aprofitament regulat en aquesta
Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència per a la seva instal·lació, i
formular declaració en la qual consti la ubicació de l’aprofitament, procedint a l’ingrés de la
taxa. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el que disposa l’article
26.1.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu en concedir-se la llicència
corresponent.
2.Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran les declaracions formulades pels
interessats, concedint-se les autoritzacions quan procedeixi.
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3. Una vegada concedida la llicència o es procedeixi a l’aprofitament encara sense haver-se
atorgat aquesta, l’Ajuntament girarà la liquidació tributària, de forma anual, que correspongui,
sense que aquest fet pressuposi la concessió de la llicència.
4. L’aprofitament s’entendrà prorrogat mentre no es presenti la baixa degudament justificada
per l’interessat. A tal finalitat, els subjectes passius hauran de presentar l’oportuna declaració en
el plac del mes següent a aquell en que es retiri la instal·lació. Juntament amb la declaració, el
subjecte passiu haurà d’acompanyar la llicència expedida per l’Ajuntament per a suprimir
físicament l’aparell. La presentació de la baixa sortirà efectes a aparti de l’exercici següent al de
la efectiva retirada del caixer automàtic. Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contrari, la
no presentació de la baixa, determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 7.
1.- El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici de
l’aprofitament especial. En aquest cas, el període impositiu serà semestral amb el consegüent
prorreteig de la quota, calculant-se les tarifes proporcionalment al semestre natural que resti per
finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’aprofitament especial.
2.-Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir amb l’atorgament de la concessió de la
llicència administrativa o des de que es realitzi l’aprofitament especial si es fes sense la
corresponent llicència.
3.-El pagament de la Taxa, en el supòsit d’inici de l’aprofitament especial, es realitzarà
mitjançant règim d’autoliquidació, d’acord el previst a les normes de gestió.
4.- En els exercissis següents, l’Ajuntament girarà la liquidació tributària anualment.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament general de recaptació, i la resta de disposicions que la desenrotllin i
complementin.
DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA ÚNICA
Per a realitzar les liquidacions corresponents al primer exercici de la imposició, els Serveis
Tributaris Municipals remetran a les entitats financeres, escrit sol·licitant la relació dels caixers
automàtics i la seva ubicació, que compleixin les condicions establertes a l’article 2 d’aquesta
Ordenança Fiscal, instal·lats per cada una d’elles, en aquest Terme Municipal.
Comprovada la relació citada, l’Ajuntament emetrà liquidacions que seran notificades als
interessats en la forma prevista en els articles 109 i següents de la Llei General Tributària.
Davant l’incompliment d’aquesta obligació s’aplicaran, en quan a infraccions tributàries i la
seva qualificació, així com les sancions que a les mateixes correspongui en cada cas, les normes
contingudes a la Llei General Tributària i al Reglament General de Recaptació, i la resta de
disposicions que la desenrotllin i complementin.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 26 T.OD
TAXA PER APROFITAME T ESPECIAL DEL DOMI I PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMI ISTRAME TS D’
I TERÈS GE ERAL.
FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 1.
A l’empara del que preveuen els articles 57, 20 i 24.1 del Text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o vol de les vies
publiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que
resultin d’interès general o afectin la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà
per la present Ordenança fiscal.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts al sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o
entitats que utilitzin el domini públic per prestar els serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per la prestació del servei
de subministrament s’hagin d’utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen
el sòl, subsòl o vol de les vies publiques municipals, independentment de qui en sigui la persona
titular.
3. En particular, es comprenen entre els serveis esmentats als apartats anteriors els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de
comunicació que es presten, totalment o parcialment, mitjançant xarxes i antenes fixes que
ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada per aquesta ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït
en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis
de subministrament d’interès general.
SUBJETES PASSIUS
ARTICLE 3.
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que
resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una part important del veïnat, tal com els
d’abastament d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa o mòbil) i altres
d’anàlegs, així com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació mitjançant
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu
caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels
esmentats serveis les empreses distribuïdores i comercialtzadores d’aquests.
2. Tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a què es
refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes mitjançant les quals
s’efectuen els subministraments com si, no sent titulars de les esmentades xarxes, ho són de
drets d’ús, accés o interconnexió a aquestes.
3.També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que
presten serveis o exploten una xarxa de comunicació al mercat, conformement al que preveuen
els articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 novembre, general de telecomunicacions.
4.Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulta aplicable el que es
preveuen als apartats anteriors estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i el vol
de la via pública, regulada a l’Ordenança fiscal corresponent.
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SUCCESSORS I RESPONSABLES
ARTICLE 4.
1.Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, a copartícips o a cotitulars, que queden obligats
solidàriament fins als límits següents :
a. Quan no existeix limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia integra dels deutes
pendents.
b. Quan legalment s’ha limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspon.
Poden transmetre, els deutes produïts a la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat
o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2.Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació es transmetren a les persones o entitats que les succeeixen o són
beneficiaris de l’operació.
3.Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució d’aquestes, es transmetren als destinataris
dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les esmentades entitats.
4.Les sancions que escauen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es
refereixen els apartats anteriors s’exigeixen als succesosrs d’aquestes, fins el límit del valor de
la quota de liquidació que els correspongui.
5.Responen solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents :
a. Les que són causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La
seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b. Els partícips o cotitutlars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c. Els que succeeixen per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per
les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal
6. Responen subsidiàriament del deute tributari:
a) Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no hagin fet els actes
necessaris de la seva incumbència per complir les obligacions tributàries fins als límits següents:
- Quan s’han comés infraccions tributàries responen del deute tributari pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessació de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que estiguin
pendents en la data de cessació, si no han fet el necessari per al seu pagament o han pres
mesures causants de la falta de pagament.
b) Els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no
haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries
meritades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigeix en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei general tributària.
SERVEI DE TELOFONIA MÒBIL. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 5.
1.Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic municipal per part dels serveis de telefoni mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de
telefonia fixa instal·lada en aquest terme municipal, s’aplicaran les següents fórmules de càlcul:
a. Base imposable:
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula:
BI= Cmf* Nt + (NH * Cmm)
Sent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línees de telefonia fixa, per cridades procedents de
telèfons mòbils. El seu import és de 50,00 euros/ any.
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Nt= Nombre de telèfons fixos instal·lats al municipi. És de 18.204,32 (c1)
NH= 90% del nombre d’habitants empadronats al Municipi. És de 37.664,1 (c3)
Cmm= Consum mitja telefònic, estimat per telèfon mòbil. El seu import és de 263,08 euros/any.
b. Quota bàsica
La quota básica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB=1,4% s/BI
Quota tributària/operador=CE*QB
Sent:
CE= Coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació al mercat,
incloent-hi les modalitats de potspagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) és de 151.464,42 euros.(c6)
c. Imputació per operador
El valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents:

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Altres

CE
47,99%
31,91%
17,12%
1,39%
1,59%

Cuota
18.171,95 euros/trimestre
12.083,08 euros/trimestre
6.482,68 euros/trimestre
526,34 euros/trimestre
602,07 euros/trimestre

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import que
resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest article.
Als efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’Ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al del devengo de la
taxa ha esta inferior. En aquest cas, les liquidacions s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat
per l’obligat tributari.
ALTRES SERVEIS DIFERENTS DE LA TELEFONIA MÒBIL. BASE IMPOSABLE I
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 6.
1. Quan el subjecte passiu és titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudi de l’aprofitament especial del domini públic
local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la
facturació que obtenen anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades a
l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudi de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el subjecte
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi
d’abonar a la persona titular de la xarxa per l’ús d’aquesta.
3. A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació els que, sent imputables a cada entitat, han estat obtinguts per aquesta com a
contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de
l’activitat ordinària. Només se n’exclouen els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:
a. Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que
corresponen a consums dels abonats efectuats al Municipi.
b. Serveix prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d’interés general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en
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marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució del comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.
c. Lloguers, cànons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de
serveis que utilitzen la xarxa de l’entitat que te la condició de subjecte passiu.
d. Lloguers que han de pagar els cosumidors per l’ús dels comtadors, o altres mitjans utilitzats
en la prestació del subministrament o servei
e. Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No s’inclouen entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impost indirectes que graven els
serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixen
un ingrès propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedetns de la facturació els conceptes següents:
a. Les subvencions d’explotació o de capital que les empreses poden rebre.
b. Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades, que s’han d’incloure en els ingressos bruts definits a
l’apartat 3.
c. Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa análoga.
d. Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e.Les quantitats procedents d’alineacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades a
l’article 3 d’aquesta ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui
establir l’ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de comptència local, de
les quals les esmentades empreses siguin subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en
aquest article.
PERIODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE LA TAXA
ARTICLE 7.
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessació en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en els quals es procedent aplicar el prorrateig trimestral,
conformement a les següents regles:
a. en els supòsits d’altes per inici d’activitat, s’ha de liquidar la quota corresponent als trimestres
que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en el que té lloc l’alta.
b. En cas de baixes per cessasió d’activitat, s’ha de liquidar la quota que correspon als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en que s’origina la cessació.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments
següents:
a.Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous parofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b.Quan el gaudi de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança no
requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A
aquest efecte s’enten que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de
serveis als usuaris que el sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials de sòl, subsòl o vol de les vies públiques es prolonguen
durant diversos exercicis, la meritació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el periode
impositiu comprèn l’any natural.
RÈGIM DE DECLARACIÓ D’INGRÉS. SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.
ARTICLE 8.
1. L’Ajuntament girarà les liquidacions oportunes. El pagament de les taxes a les quals es
refereix aquesta ordenança s’ha de realitzar d’acord amb les liquidacions trimestrals que siguin
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practicades i notificades als subjectes passius. L’import de les liquidacions trimestrals ha de
correspondre al 25% de l’import total resultant de l’article 5 d’aquesta ordenança.
2. No obstant l’anterior, els subjectes passius que provin, en base a dades oficials, que la seva
participació en aquest període hagi diferit del percentatge aplicat a efectes del còmput de la taxa
regulada en la present ordenança, podran sol·licitar la regularització procedent, la qual
s’aplicarà a la liquidació trimestral posterior que procedeixi.
RÈGIM DE DECLARACIÓ D’INGRÉS. ALTRES SERVEIS.
ARTICLE 9.
1.Respecte als serveis de subministrament regulats a l’article 6 d’aquesta Ordenança, els
subjectes passius hauran de presentar la declaració corresponent per a cada tipus de
subministrament, que té periodicitat trimestral i comprèn tots els ingressos bruts facturats en el
trimestre natural a què es refereixi, així com els conceptes que a continuació es detallen. La
cessació en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general implica
l’obligació de fer constar aquesta circumstància.
2. Es pot presentar la declaració final el darrer dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior
a cada trimestre natural. S’ha de presentar a l’Ajuntament la declaració per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per
cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta
Ordenança. L’especificació referida al concepte prevista a la lletra c de l’article esmentat, ha
d’incloure la identificació de l’empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’han
facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos que declara el subministrament a que es refereix l’apartat a de
l’esmentat article 6.3 no pot ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest municipi.
3.Les empreses que utilitzen xarxes alienes han d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de
les xarxes a fi de justificar la minoració d’ingressos a que es refereix l’article 6.2 de la present
Ordenança. Aquesta acreditació s’ha d’acompanyar amb la identificació de l’empresa o entitat
propietària de la xarxa utilitzada.
4.L’empresa Telefónica de España SAU, a la qual va cedir Telefónica, SA els diferents títols
habilitadors relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no ha de satisfer la taxa
perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que
s’han de satisfer a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del Grup Telefònica estan subjectes al pagament de la taxa regulada en
aquesta Ordenança. En particular, Telefónica Móviles España, S.A. està subjecte a la taxa, en
els termes regulats a l’article 5 de la present ordenança.
5. D’acord amb l’establert en aquest article, l’Ajuntament girarà la liquidació oportuna. Aquesta
serà anual, i serà practicada i notificada als subjectes passius una vegada finalitzat l’exercici de
referència per a que aquests procedeixin al pagament.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 10.
1.La falta d’ingrés del deute tributari, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 i
següents de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’article
esmentat.
2.La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipifiquen i sancionen d’acord amb el que preveu la Llei
general tributària, en el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i
inspecció tributària, aprovat per Real Decret 1065/2007 i a l’Ordenança general de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret Públic municipals.
3.La falta de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció
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tributària tipificada a l’article 192 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’article esmentat.
DISPOSICIÓ ADICIONAL 1ª.
ACTUALITZACIÓ DELS PARÀMETRES DE L’ARTICLE 5.
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs poder modificar el valor dels paràmetres CMF,
Cmm, NH, Nt, NH si escau.
Si no es modifica la present Ordenança continuen sent d’aplicació els paràmetres establerts per a
l’exercici 2011.
L’article 5 i 8 es refereix a l’exercici 2011. Si la present Ordenança ha de ser aplicada després
de 2011, les referències a aquest any, contingudes en els articles 5 i 8, s’han d’entendre
realitzades respecte a cada un dels exercicis en què s’apliqui l’ordenança.
DISPOSICIÓ ADICIONAL 2ª.
MODIFICACIÓ DEL PRECEPTES DE L’ORDENANÇA I DE LES REFEREÈNCIES QUE
FA A LA NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE NORMES
POSTERIORS.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixen 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 o substituïts quan es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris dels quals provenen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, fou aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació a data 22
d’octubre de 2010, i ha quedat definitivament aprovada a data 13 de desembre de 2010. Entrarà
en vigor a partir de l’1 de gener de 2011, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del
RD Legislatiu 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.

77

ORDE A ÇA FISCAL 27.T.OD
TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMI ISTRATIVES DE CO TROL,
SUPERVISIÓ I VERIFICACIÓ DE LLICÈ CIES, COMU ICACIO S PRÈVIES I
DECLARACIO S RESPO SABLES AMB MOTIU DE LA I STAL·LACIÓ, I ICI I
EXERCICI D’U A ACTIVITAT I/O OBERTURA D’ESTABLIME TS
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per la prestació d’activitats administratives de
control, supervisió i verificació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables
amb motiu de la instal·lació, inici i exercici d’una activitat i/o obertura d’establiments
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o
realitzin en el terme municipal de Manacor s’ajusten al marc normatiu integrat per les Normes
Subsidiàries de planejament municipal, Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, les Ordenances municipals i tots
aquells altres instruments de desenvolupament que puguin resultar aplicables en funció del tipus
d’activitat que es tracti.
2. Als efectes de la present Ordenança s’entén per establiment el lloc o local en què
habitualment s’exerceixi o s’hagi d’exercir qualsevol activitat per quin inici o exercici sigui
necessària, en virtut de precepte legal, l’obtenció de la llicència municipal, presentació de
comunicació prèvia o declaració responsable.
3. La taxa s’aplicarà a les activitats previstes a l’apartat 1 del present article en els supòsits de
règim d’intervenció administrativa mitjançant llicència o autorització, així com en les
declaracions responsables i comunicacions prèvies.
SUBJECTES PASSIUS.
ARTICLE 3.
Són subjectes passius a títol de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lacions que
es pretén exercir o, si escau, s’exerceixi a l’establiment.
RESPONSABLES
ARTICLE 4.
En matèria de responsabilitat tributària s’estarà al disposat a la Llei General Tributària, i a la
resta de disposicions que siguin aplicables.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5.
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
TIPUS D’ ACTIVITAT O I STAL·LACIÓ
Activitats permanents majors

Activitats permanents innòqües o menors, amb obra major
Activitats permanents menors sense obra

758,10€ + (*1)
(coeficient*
pressupost)
758,10€
379,05€
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Activitats permanents innòqües sense obra
Activitats no permanents majors
Activitats no permanents menors
Activitats itinerants majors
Activitats itinerants menors
Infrastructures comunes

379,05€
176,17€
176,17€
112,93€
112,93€
758,10€

(*1) La quota tributària de les activitats permanents majors serà el resultat d’incrementar la
tarifa fixa amb el resultat obtingut d’aplicar els següents coeficients sobre l’import del
pressupost de l’activitat o instal·lació :
Pressupost superior a 60.000€
Pressupost igual o inferior a 60.000€

Coeficient 0,025%
Coeficient 0,015%

BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 6.
En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció
dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals.
MERITACIÓ
ARTÍCLE 7.
Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització de l’activitat. A aquest efecte, es considerarà iniciada aquesta
activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de permís d’instal·lació o de
presentació de la comunicació prèvia o de la declaració responsable, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan l’activitat hagi tingut lloc sense que s’hagi obtingut l'oportuna llicència, o no s’hagi
presentat la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable, la taxa es meritarà quan
s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduint a determinar si l’activitat, l’establiment i les
instal·lacions compleixen 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. L’obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la
denegació del permís d’instal·lació o paralització de l’activitat, ni per la renúncia o desistiment
del sol·licitant.
4. No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 8
1. El procediment d’ingrés serà, conformement al que preveu 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, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment
d’iniciar prestació del servei o activitat, mitjançant l'oportuna declaració-liquidació.
2. En els casos en que es modifiqui o amplií l’activitat a desenvolupar a l’establiment, o
s’amplia el local inicialment previst, aquestes modificacions s’hauran de posar en coneixement
de l’Administració municipal amb el mateix abast que a la declaració-liquidació prevista al
número anterior. En aquests casos la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà
d’acreditar en el moment de presentar la corresponent modificació, i d’acord el previst al
paràgraf anterior.
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3.Les autoliquidacions presentades seran sotmeses a comprovació administrativa . Així, una
vegada finalitzada l’activitat municipal mitjançant l’emissió d’informe tècnic o acta del
Departament competent, o atorgada la llicència, es practicarà si procedeix, la liquidació
definitiva que serà notificada al subjecte passiu.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributaria i al Reglament general de recaptació, i la resta de disposicions que la desenrotllin i
complementin.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 14 de desembre de 2015.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 28 T.OD
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀ CIA D’ESTABLIME TS I ALTRES
DE COMPETÈ CIA MU ICIPAL MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXE
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS.
FONAMENT LEGAL.
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per serveis especials de vigilància
d’establiments i altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin la
prestació de serveis especials.
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
a.De vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin.
b.De vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit que siguin motivats per la celebració
d’espectacles públics de naturalesa lucrativa que per les seves pròpies característiques, per
l’aglomeració de públic que provoquin o per les necessitats d’ordenar l’accés i sortida de públic
i vehicles, així ho exigeixin,
c.De conducció, vigilància i acompanyament de transport pesats, de gran transports i de
caravanes dins el terme municipal.
d. De qualsevol altres activitats que exigeixin la prestació de serveis especials, i tot, sempre que
els serveis referits, hagin estat o no sol·licitats, beneficiïn o afectin de manera particular als
subjectes passius, si en aquest darrer cas, l’activitat municipal ha estat motivada per aquestes
persones o entitats, directament o indirectament.
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que es senyalen a
l’article 35.4 de la Llei General Tributària que hagin sol·licitat o provocat la prestació dels
serveis regulats en el fet imposable de la taxa.
RESPONSABLES
ARTICLE 4.
En matèria de responsabilitat tributària s’estarà al disposat a la Llei General Tributària, i a la
resta de disposicions que siguin aplicables.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5.
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes següents, segons el nombre d’efectius,
tant personals com materials, que s’emprin en la prestació del servei i el temps que s’hi hagi
invertit:
Per cada policia municipal
Per cada vehicle municipal o cotxe patrulla, inclosa dotació
Per cada policia motorista

26,90 €/hora o fracció
61,81 €/hora o fracció
32,24 €/hora o fracció

- Si en la prestació d’un servei comprès entre els apartats anteriors requereixen la presència d’un
cap superior, les tarifes assenyalades s’incrementaran en :
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Oficial/a
Subinspector/a
Inspector/a

2,29 €/hora o fracció
11,13 €/hora o fracció
13,54 €/hora o fracció

-Les quotes que resultin de l’aplicació de la tarifa anterior, s’incrementaran en un 25 % quan els
serveis que les motiven tinguin lloc en horari nocturn.
-El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a element inicial el de
sortida dels efectius dels seus quarters o parcs, i com final el d’entrada als mateixos llocs, una
vegada conclòs el servei.
BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 6.
En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció
dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals.
MERITACIÓ
ARTICLE 7.
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï el servei o activitat municipal
que constitueixi el fet imposable. A tal efecte, s’entendrà iniciada tal activitat a la data de
presentació de la sol·licitud per a la prestació del servei.
2.- Quan el servei s’hagi prestat sense la prèvia sol·licitud, la taxa es meritarà quan s’iniciï
efectivament la prestació del servei municipal.
3.- No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 8.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà d’acreditar en el moment de presentar la
corresponent sol·licitud, o al seu cas, en el moment d’iniciar la prestació del servei o activitat.
2. Les autoliquidacions presentades seran sotmeses a comprovació administrativa . Així, una
vegada finalitzada l’activitat municipal es practicarà, si procedeix, la liquidació definitiva que
serà notificada al subjecte passiu, d’acord informe del Departament de Policia on es detallin els
serveis prestats.
3. En els supòsits de prestació del servei sense prèvia sol·licitud, el Departament de Policia
informarà al Departament de Gestió Tributària del servei prestat als efectes de procedir a la
liquidació de la taxa.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament General de Recaptació, i la resta de disposicions que la desenrotllin i
complementin.
DISPOSICIÓ FINAL.

La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre
de 2012. Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB,
atès l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o
modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 29T.OD
TAXA PER ATORGAME T DE LLICÈ CIA MU ICIPAL PER A LA TI E ÇA
D’A IMALS POTE CIALME T PERILLOSOS
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.- De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s'estableix la taxa per a l’atorgament de llicència
municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis tècnics i
administratius referents a l’atorgament o renovació de la llicència municipal per a la tinença
d’animals potencialment perillosos, d’acord amb el regulat a la normativa vigent.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3.- Són subjectes passius els sol·licitants de les llicències per a la tinença de
qualsevol animal classificat com a potencialment perillós per la normativa vigent.
RESPONSABLES
ARTICLE 4.- En matèria de responsabilitat tributària s’estarà al disposat a la Llei General
Tributària, i a la resta de disposicions que siguin aplicables.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5.- La quota tributària queda fixada en la següent tarifa:
Per atorgament o renovació de llicència ...............................................49,12€
BENEFICIS TRIBUTARIS
ARTICLE 6.- En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici tributari,
a excepció dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals.
MERITACIÓ
ARTICLE 7.1.La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï el servei o activitat municipal
que constitueixi el fet imposable. A tal efecte, s’entendrà iniciat el servei o activitat a la data de
presentació de la sol·licitud de la llicència o renovació de la mateixa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos.
2. No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
3. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada per la concessió o
denegació de la llicència, o per la renúncia o desestiment, una vegada concedida la llicència.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 8.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà d’acreditar en el moment de
presentar la corresponent sol·licitud. El pagament de la taxa no pressuposa en cap cas
l’atorgament o renovació de la llicència.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9.- En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les
sancions que a les mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la
Llei General Tributaria i al Reglament general de recaptació, i la resta de disposicions que la
desenrotllin i complementin.

83

DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL 30 T.OD
TAXA PER ATORGAME T DE LLICE CIES URBA ÍSTIQUES I PER LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMI ISTRATIVES DE CO TROL DE
DECLARACIÓ RESPO SABLE O COMU ICACIÓ PRÈVIA PER SUBSTITUCIÓ DE
LA LLICÈ CIA D’OBRES
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per a l’atorgament de les llicències
urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació urbana o realització de les activitats
administratives de control en els supòsits en què l’exigència de llicència sigui substituïda per la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2.
El fet imposable està constituït per l'activitat municipal, tècnica i administrativa, destinades a
comprovar i/o verificar si els actes d'edificació i ús del sòl, s'ajusten al previst a la Llei del Sòl, a
les Normes Subsidiàries del municipi i, en el seu cas, al Pla General d'Ordenació Urbana, o
demés legislació del sòl i ordenació urbana.
La present taxa és independent i compatible amb l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, que es regula amb ordenança pròpia.
SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES
ARTICLE 3.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats detallades a
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietàries, posseïdores o, en el seu cas,
arrendatàries dels immobles en què es projecti realitzar les obres.
2. Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els constructors i
contractistes de les obres.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris l’administrador/a de les societats i el síndic/a, interventor/a o
liquidador/a de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i en l'extensió
que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
En matèria de responsabilitat tributària s’estarà al disposat a la Llei General Tributària, i a la
resta de disposicions que siguin aplicables.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTÍCLE 4.
1. Constitueix la base imposable el cost total previst de la construcció, instal·lació o obra en el
moment de sol·licitar la llicència, o presentar la declaració responsable o comunicació prèvia.
En cas de pròrroga de llicències s’agafarà com a base imposable el pressupost d’obra pendent
d’execució, certificat pel director de l’obra.
2. La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable definida a l’apartat anterior,
el percentatge de 0,98%, amb una quota mínima de 25€.
En cas de llicències per segregació, agregació, agrupació, parcel.lació o divisió, la quota
tributària consistirà en una quota fixa de 107,89€.
BENEFICIS TRIBUTARIS
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ARTICLE 5.
En l’aplicació d’aquesta taxa no s’admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a excepció
dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals.
ACREDITACIÓ
ARTICLE 6.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir amb la petició de la llicència, o amb la
presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia.
Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, o sense
haver presentat la declaració responsable o comunicació prèvia, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï
efectivament l’activitat municipal encaminada a determinar si l’obra és o no autoritzable, o
adequada a la legislació del sòl i ordenació urbana, amb independència de l’inici del expedient
administratiu per a l’autorització o demolició de les obres en qüestió.
L’obligació de contribuir, una vegada sorgida, no es veurà afectada per la denegació de la
llicència sol·licitada, o per la seva concessió condicionada a la modificació del projecte
presentat, per la renúncia o desistiment de la sol·licitud d’obres, de la declaració responsable o
de la comunicació prèvia, o per la seva caducitat; una vegada iniciada l’activitat administrativa
que constitueix el fet imposable de la taxa.
2. Les quotes liquidades i no abonades dintre del període voluntari s'hauran de fer efectives per
la via de constranyiment, d'acord amb el vigent Reglament General de Recaptació, i demés
normativa que li sigui d’aplicació.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 7.
1.La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà d’acreditar en el moment de sol·licitar la
llicència urbanística o presentar la declaració responsable o comunicació prèvia. El pagament de
la taxa no pressuposa en cap cas l’atorgament de la llicència o verificació administrativa
conforme.
2.El pagament de la taxa és requisit obligatori per a la presentació i/o tramitació de la
sol·licitud de llicència, declaració responsable o comunicació prèvia.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament general de recaptació, i la resta de disposicions que la desenrotllin i
complementin.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 14 de desembre de 2015.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.

86

ORDE A ÇA FISCAL CE.OD
CO TRIBUCIO S ESPECIALS
Article 1.- 1. El fet imposable de les Contribucions especials estarà constituït per l'obtenció pel
subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per aquest Ajuntament.
2. Les Contribucions especials es fundaran en la simple realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà
independent del fet que pels subjectes passius siguin utilitzades efectivament unes i altres.
Article 2.- 1. Als efectes del disposat a l'article precedent, tindran la consideració d'obres i
serveis municipals, els següents:
a) Els que dins de l'àmbit de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per atendre a
les finalitats que li siguin atribuïdes. S'exclouen les obres realitzades per ell a títol de propietari
dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver-los'hi atribuïts o delegats altres Entitats
Públiques, així com aquells, la titularitat dels quals, conforme a la Llei, hagués assumit.
c) Els que es realitzin o estableixin per altres Entitats Públiques o pels concessionaris d'aquestes,
amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter
de municipals, encara quan fossin realitzats o establerts per:
a) Organismes Autònoms Municipals o Societats Mercantils del capital social de les quals fos
aquest Ajuntament l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva
recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment o
ampliació del servei per la raó del qual s'haguessin establertes i exigides.
Article 3.- L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i ordenació de
Contribucions especials, sempre que es donin les circumstàncies conformadores del fet
imposable establertes a l'article 1 de la present Ordenança General per a les obres en que així
s'acordi.
Article 4.- 1. No es reconeixeran en matèria de Contribucions especials altres beneficis fiscals
que els que venguin establerts per disposicions amb categoria de Llei o per Tractats o Convenis
Internacionals.
2. Els qui en els casos a que es refereix l'apartat anterior es considerassin amb dret a un benefici
fiscal ho faran constar així davant l'Ajuntament, amb expressa menció del precepte en què
considerin emparat al seu dret.
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3. Quan es reconeguin beneficis fiscals a les Contribucions especials municipals, les quotes que
s'haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, en el seu cas, l'import de les bonificacions no
podran ser objecte de distribució entre els altres subjectes passius.
Article 5.- 1. Tindran la consideració de subjectes passius de les Contribucions especials
municipals les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35.4
de la Llei General Tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o per
l'establiment o ampliació dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir.
2. Als efectes del disposat a l'apartat anterior es consideraran persones especialment
beneficiades:
a) A les Contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis
que afectin a béns immobles, els propietaris dels mateixos.
b) A les Contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o Entitats titulars d'aquestes.
c) A les Contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis,
a més a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenrotllin
la seva activitat a la branca, en el terme d'aquest Ajuntament.
d) A les Contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les Empreses
subministradores que s'han d'utilitzar.
Article 6.- 1. Sense perjudici, en el seu cas, del disposat a l'apartat 3 de l'article 10 de la present
Ordenança General, les Contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat, com a propietàries o
posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o
serveis, en la data d'acabament d'aquelles o en la començament de la prestació d'aquests.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de Propietaris
facilitarà a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de
participació a la Comunitat, a fi de procedir al girament de les quotes individuals. De no fer-se
així, s'entendrà acceptat el que es giri una única quota, de la distribució del qual s'ocuparà la
pròpia Comunitat.
Article 7.- 1. La base imposable de les Contribucions especials està constituïda, com a màxim,
pel 90 per 100 del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per
l'establiment o ampliació dels serveis.
2. El referit cost estarà integrat pels conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i
programes tècnics.
b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o serveis, excepte que
es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l'Ajuntament, o
el d'immobles cedits en el termes establerts a l'article 145 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les
Administracions Públiques.
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d) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions, així com les que s'hagin d'abonar als llogueters dels béns que
hagin de ser enderrocats o ocupats.
e) L'interès del capital invertit a les obres o serveis quan l'Ajuntament hagués d’apel·lar al crèdit
per finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en cas de
fraccionament general de les mateixes.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost
real fos major o menor que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
4. Quan es tracti d'obres o serveis a que es refereix l'article 2.1c) de la present Ordenança, o de
les realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a que es refereix l'apartat 2b)
del mateix article, la base imponible de les Contribucions especials es determinarà en funció de
l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres
Administracions Públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit
del 90 per 100 a que es refereix l'apartat primer d'aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Ajuntament la
quantia resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que
l'Entitat local obtengui de l'Estat o de qualsevol altra persona o Entitat pública o privada.
S'exceptua el cas que la persona o Entitat aportant de la subvenció o auxili tingui la condició de
subjecte passiu, que en aquest cas es procedirà de conformitat amb l'indicat a l'apartat 2 de
l'article 9 de la present Ordenança General.
Article 8.- La Corporació determinarà a l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de
l'obra suportat per la mateixa que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la
Contribució especial de què es tracti, sempre amb el límit del 90 per 100 a què es refereix
l'article anterior.
Article 9.- 1. La base imposable de les Contribucions especials es repartirà entre els subjectes
passius, tenint en compte la classe i natura de les obres i serveis, amb subjecció a les regles
següents:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjunta o separadament, com mòduls de repartiment, els
metres lineals de façanes dels immobles, la seva superfície, el volum edificable dels mateixos i
el valor cadastral a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, podran ser distribuïdes
entre les Entitats o Societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest Municipi
proporcionalment a l'import de les primes recaptades a l'any immediatament anterior. Si la quota
exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5 per 100 de l'import de les primes recaptades pel
mateix, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total amortització.
2. En el cas que s’atorgués per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels
serveis municipals una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de subjecte
passiu de les Contribucions especials que s'exaccionassin per tal raó, l'import d'aquesta
subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de la respectiva persona o

89

entitat. L'excés, si n'hi hagués, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota dels restats subjectes
passius.
Article 10.- 1. En tota classe d'obres quan a la diferència de cost per unitat en els diversos
trajectes, trams o seccions de l'obra o servei no correspongui anàloga diferència en el grau
d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en
conjunt als efectes del repartiment, i, en la seva conseqüència, per a la determinació de les
quotes individuals no s'atendrà tan sols al cost especial del tram o secció que immediatament
afecti a cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no
tan sols les edificades en coincidència amb l'alineació exterior de la illeta, sinó també les
construïdes en blocs aïllats qualsevol que fos la seva situació respecte a la via pública que
delimiti aquella illeta i sigui objecte de l'obra; en conseqüència, la longitud de la façana
s'amidarà, en tal casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de
l'edificació, reculada, corrals oberts, zones de jardí o espais lliures.
3. Quan la trobada de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'ajuntin en corba, es
consideraran als efectes de la medició de la longitud de la façana la meitat de la longitud del
xamfrà o la meitat del desenrotllament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes
immediates.
Article 11.- 1. Les Contribucions especials s'acrediten en el moment en què les obres s'hagin
executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament
es produirà per a cada un dels subjectes passius des de que s'hagin executat les corresponents a
cada tram o fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del disposat a l'apartat anterior, una vegada aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir per avançat el pagament de les Contribucions
especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No podrà exigir-se l'avenç
d'una nova anualitat sense que s'hagin executat les obres per a les quals s'exigí el corresponent
avenç.
3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb el disposat a l'article 5 de la
present Ordenança General, encara que quan a l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte
passiu qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que el mateix hagués avançat
el pagament de quotes, de conformitat amb el disposat a l'apartat 2 del present article. Quan la
persona que figuri com a subjecte passiu a l'acord concret d'ordenació i hagi estat notificada
d'això, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motiven la imposició en el període
comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el de l'origen de l'acreditament, estarà obligat a donar
compte a l'Administració Municipal de la transmissió efectuada, dins del termini d'un mes des
de la data d'aquesta, i, si no ho fes, aquesta Administració podrà dirigir l'acció per al cobrament
contra qui figurava com a subjecte passiu en aquest expedient.
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4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del
servei, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant com entrega a compte dels
pagaments avançats que s'haguessin efectuat. Tal assenyalament definitiu es realitzarà pels
Òrgans competents de l'Ajuntament ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del
tribut per a l'obra o servei que es tracti.
5. Si els pagaments avançats haguessin estat efectuats per persones que no tenen la condició de
subjectes passius a la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota individual
definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la pertinent devolució.
Article 12.- La gestió, liquidacions, inspecció i recaptació de les Contribucions especials es
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixin a la Llei General Tributària i a les
altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com a les disposicions dictades per al seu
desenrotllament.
Article 13.- 1. Una vegada determinada la quota a satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el fraccionament o ajornament d'aquella per termini màxim de cinc
anys, i s'haurà de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra
garantia suficient a satisfacció de la Corporació.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li correspongui.
3. La manca de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició
de certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.
4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant ingrés de la quota o de la part de la mateixa pendent de pagament així
com dels interessos vençuts, cancel·lant-se la garantia constituïda.
5. De conformitat amb les condicions socio-econòmiques de la zona en què s'executin les obres,
la seva natura i quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, l'Ajuntament podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per
a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin en qualsevol moment avançar
els pagaments que considerin oportuns.
Article 14.- 1. L'exacció de les Contribucions especials precisarà la prèvia adopció per
l'Ajuntament de l'acord d'imposició a cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que s'hagi
de costejar mitjançant Contribucions especials no podrà executar-se fins que s'hagi aprovat la
seva ordenació concreta.
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3. L'acord d'ordenació o Ordenança reguladora serà d'inexcusable adopció i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i
dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o Ordenança reguladora es remetrà en
les altres qüestions a la present Ordenança General de Contribucions Especials.
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i determinades les
quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el
seu domicili fossin coneguts, i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular
recurs de reposició davant l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les
Contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment
beneficiades o les quotes assignades.
Article 15.- 1. Quan aquest Ajuntament col·labori amb una altra Entitat local en la realització
d'obres o establiment o ampliació de serveis i sempre que s'imposin Contribucions especials,
s'observaran les següents regles:
a) Cada Entitat conservarà les seves competències respectives en ordre als acords d'imposició i
ordenació concrets.
b) Si cap de les Entitats realitzàs les obres o establís o ampliàs els serveis amb la col·laboració
econòmica de l'altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la Contribució especial,
sense perjudici del disposat a la lletra a) anterior.
2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una de les citades Entitats,
quedarà sense efecte la unitat d'actuació, adoptant separadament cada una d'elles les decisions
que procedeixin.
Article 16.- 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en Associació
administrativa de contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació de
serveis per l'Ajuntament, comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportar a aquest
Ajuntament quan la seva situació financera no ho permeti, a més a més de la que els
correspongui segons la natura de l'obra o servei.
2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
ampliació de serveis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en Associacions
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les
Contribucions especials.
Article 17.- Per a la constitució de les Associacions administratives de contribuents a què es
refereix l'article anterior, l'acord s'haurà de prendre per la majoria absoluta dels afectats, sempre
que representin, al menys, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
Article 18.- 1. En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les
sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la
Llei General Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.
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DISPOSICIÓ FINAL.- La present ordenança fou aprovada definitivament a data 23 de
desembre de 2008. Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2009, prèvia publicació en el
BOIB, atès l’article 17.4 del RD Legislatiu 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva
derogació o modificació.
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PREU PÚBLIC 01.P.OD.
REGULACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS A LA PISCI A MU ICIPAL.
CONCEPTE.
ARTICLE 1.
De conformitat amb l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, s'estableix el preu públic per a
prestació de serveis i realització d'activitats a la piscina municipal.
OBLIGATS AL PAGAMENT
ARTICLE 2.
Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques que sol·licitin per a ells o per a
terceres persones qualsevol dels serveis, prestacions o activitats previstes en aquest acord.
QUANTIA.
ARTICLE 3.- Quantia (IVA no inclòs).
PROGRAMA

TARIFA
TRIMESTRAL
126,24€
37,12€
126,24€
37,12€
126,24€
126,24€
86,94€
5,35€
154,27€
125,01€
126,24€
82,52€
49,52€
49,52€
126,24€

Utilitària
Utilitària Escola
Higiènica
N.Escoletes
N.Gent Gran/Adults
N.en sec
Estiu/ mensual
Social/ dia
Social
Aquaròbic
N.Combinada
N.Lliure
Pares i mares i bebés/mensual
Matronatació/mensual
Bebés
Matrícula: 47,32€
(La matrícula tindrà caràcter indefinit sempre que participin els usuaris en qualsevol dels
programes.
Queden exclosos de matrícula els següents programes: natació escolar, natació escoletes,
natació d'estiu i natació social).
Altres activitats o serveis: cost del servei.
TARIFES ESPECIALS
ARTICLE 4.
Les tarifes aplicables tindran un descompte del 10% quan es tracti de 2 membres integrants
d'una mateixa unitat familiar.
Les tarifes aplicables tindran un descompte del 15% quan es tracti de 3 membres integrants
d'una mateixa unitat familiar, quan una mateixa persona assisteixi a 2 o més programes i quan el
pagament de les quotes es faci de forma anual per avançat.
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Les tarifes aplicables tindran un descompte del 25% quan es tracti de 4 o més membres
integrants d'una mateixa unitat familiar.
OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
ARTICLE 5.
El pagament del preu es farà a les pròpies instal·lacions, mitjançant l’entrega del corresponent
justificant de pagament o de la forma que convinguin el concessionari i l’usuari.
Quan la durada dels programes sia trimestral i la quota tingui aquest caràcter, els usuaris podran
optar per fer el pagament del preu del programa de forma mensual o d'una sola vegada.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada per acord provisional a data 13 d’octubre de 2014, acord
que esdevé automàticament com a definitiu. Entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2015,
prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència
fins la seva derogació o modificació.
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PREU PÚBLIC 02.P.OD.
REGULACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
SUPORT AL DOMICILI.
FONAMENT LEGAL.
ARTICLE 1.
De conformitat amb l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’estableix el preu públic per la prestació
dels serveis de suport al domicili, que està constituït pel servei d’ajuda domiciliària,
teleassistència domiciliària, transport de menjar a domicili, ajudes instrumentals, i accions
preventives per persones dependents i/o familiars o cuidadors, sent l’objecte d’aquesta exacció
la prestació dels serveis i activitats detallades.
OBLIGATS AL PAGAMENT.
ARTICLE 2.
Estan obligats al pagament del preu públic les persones que es beneficiïn del servei de suport
al domicili corresponent, prestat per l’Ajuntament, directament o mitjançant tercers. En el seu
defecte , els familiars que tinguin l’obligació legal o pactada d’atendre els usuaris d’aquests
serveis.
QUANTIA
ARTICLE 3.- La quota a pagar serà la següent, d’acord el Servei de suport a domicili que
correspongui:
A) Per la prestació del Servei d’Ajuda a domicili es fixa la quota a pagar en 8,41 € hora de
servei.
B) Per la prestació del Servei de Teleassistència domiciliària es fixa la quota a pagar amb les
següents tarifes:
Terminal amb usuari titular
Polsador amb UCR addiciona
Sense polsador UCR addiciona

32,50€/TRIMESTRE
16,24€/TRIMESTRE
13,00€/TRIMESTRE

C) Per la prestació del Servei de Transport de menjar a domicili: GRATUÏT
D) Per la prestació del Servei d’Ajudes instrumentals es fixa la quota a pagar amb les següents
tarifes:
Petits instruments (cadires, caminadors,...)
Grans instruments (llits, grues,...)

10,52 €/TRIMESTRE
52,58 €/TRIMESTRE

E) Per la prestació del Servei d’Accions preventives per persones depenents i/o familiars i
cuidadors es fixarà la quota a pagar d’acord la proposada per la regidoría de que depèn
l’activitat, amb total subjecció a l’estudi econòmic que s’efectuarà de les activitats a realitzar i
d’acord el cost efectiu del Servei o activitat, sent aprovats per Junta de Govern Local.
ACREDITAMENT
ARTICLE 4.
Es merita el preu públic i sorgeix l’obligació de pagament en el servei d’ajuda domiciliària en el
moment en que s’iniciï la prestació del servei.
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Es merita el preu públic i sorgeix l’obligació de pagament en el servei de teleassistència
domiciliària, transport de menjar a domicili, ajudes instrumentals, i accions preventives per
persones dependents i/o familiars o cuidadors, amb la sol·licitud del servei o activitats.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 5.
1.Respecte al servei d’ajuda domiciliària, el pagament de les quotes s’efectuarà per mensualitats
vençudes, mitjançant autoliquidació d’acord al servei prestat. Les quotes es podran acumular a
voluntat de l’usuari amb el límit màxim d’un exercici. L’obligat al pagament haurà de presentar
en el termini de 15 dies posteriors al mes en el qual s’ha prestat el servei el justificant de
pagament a les dependències del Departament de Serveis Socials.
L’incompliment del pagament de les quotes en el termini establert, donarà lloc a la baixa de la
prestació del servei, sense perjudici del corresponent expedient per a liquidar les quotes no
cobrades i imposar les sancions a que donés lloc.
2. Respecte als serveis de teleassistència domiciliaria i ajudes instrumentals, el pagament de les
quotes s’efectuarà mitjançant càrrecs amb 4 períodes trimestrals que s’efectuaran al principi de
cada trimestre d’acord amb el padró d’usuaris elaborat pel Departament de Serveis Socials.
Les altes que se produeixin durant l’exercici fiscal tindran efectes dins el mes de la sol·licitud
del servei o activitat del trimestre corresponent, i es feran efectives mitjançant autoliquidació.
Les baixes que es produeixin s’hauran de formalitzar per escrit per part dels obligats al
pagament, i tindrà efectes en el trimestre següent.
3.Respecte al serveis de realització d’accions preventives per persones dependents i/o familiars
o cuidadors, el pagament de les quotes s’efectuarà, mitjançant autoliquidació, amb la
presentació de la sol·licitud del servei o activitat. La persona obligada al pagament haurà
d’adjuntar justificant de pagament a la sol·licitud del servei o activitat dirigit al Departament de
Serveis Socials.
4. L’Ajuntament establirà un sistema d’ajudes per als beneficiaris dels serveis que no puguin
pagar la tarifa, previ informe social. Queden exclosos de qualsevol ajuda els usuaris beneficiaris
d’ajudes de la Fundació d’ajuda a la dependència del Govern de les Illes Balears.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 10 de desembre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article
17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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PREU PÚBLIC 03.P.OD
REGULACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’ATE CIÓ A LA PRIMERA I FÀ CIA DE L’AJU TAME T DE MA ACOR
ARTICLE 1.- FONAMENT LEGAL
Amb conformitat al que preveu l’article 127, amb relació a l’article 41, ambdós del RDLeg
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l’Ajuntament de Manacor estableix el “Preu públic per la prestació dels serveis
d’atenció a la primera infància que està constituït pel servei d’escolarització i pels serveis
destinats a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies”, sent objecte d’exacció la
prestació dels serveis detallats.
ARTICLE 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament del preu públic les persones beneficiàries dels serveis d’atenció a la
primera infància que inclou el servei d’escolarització amb els seus serveis complementaris als
Centres d’Educació Infantil de primer cicle municipals, i/o les persones beneficiàries dels
serveis destinats a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, prestat per
l’Ajuntament directament o mitjançant tercers. En el cas del servei d’escolarització, s’entendran
com a persones beneficiàries els pares o tutors legals o que tenguin l’obligació pactada de
l’infant beneficiat.
ARTICLE 3.- QUANTIA
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes contingudes
a l’apartat següent.
TARIFES SERVEIS D’ATENCIÓ PER A LA PRIMERA INFANCIA
SERVEI D’ESCOLARITZACIÓ
Tarifes servei d’escolarització Curs 2013-2014(Aprovades per Junta de Govern de data 31-072013):
Aula bebés 0 a 1
Residents No residents

Aules 1 a 2 / 2 a 3
Residents

No residents

Observacions

52,20

52,20

52,20

52,20

Anual

Acollida

20,80

36,42

20,80

36,42

Mensual

Escolarització

197,67

301,71

187,27
187,27 + 4,7
per dia (mes
complet)
187,27 + 5,72
per dia (dies
solts)

291,31
291,31 + 4,7
per dia (mes
complet)
291,31 + 5,72
per dia (dies
solts)

Mensual

Mensual

20,80

36,42

Mensual

4,7
5,72

4,7
5,72

Matrícula

Escolarització+menjador
Recollida
Menú:
- per mes complet
- per dies solts

20,38

36,42

98

Quan l’Ajuntament modifiqui d’ofici o a instància del concessionari (en cas de gestió indirecta)
les agrupacions d’aula, amb la finalitat de mantenir una oferta equilibrada per grup d’edats,
d’acord a allò que prescriu el Decret 60/2008 i en funció de les necessitats i demandes de la
comunitat, la tarifa a aplicar serà la corresponent a les aules d’1 a 2 anys, i de 2 a 3 anys.
Serveis destinats a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies
Residents a Manacor No residents
B.2. Espais familiars
Sessions d’1 h i mitja 3,06 € per sessió
4,60 € per sessió
B.3. Grups de pares i mares Sessions de dues hores Gratuïta
Gratuïta
Les tarifes corresponents a activitats catalogades com a B.1 cursos, tallers, xerrades o altres, i
com a B.4 altres activitats d’innovació educativa, d’aquests serveis destinats a l’enfortiment de
les capacitats educatives de les famílies, es fixaran d’acord a les proposades per la regidoria de
qui depèn l’activitat, amb subjecció al seu estudi econòmic que s’efectuarà prèviament a l’inici
de les activitats i d’acord al cost efectiu del servei, sent aprovades per la Junta de Govern Local.
ARTICLES 4. ACREDITAMENT
Es merita el preu públic i sorgeix l’obligació de pagament en el moment en que s’iniciï la
prestació del servei, bé d’escolarització amb els seus serveis complementaris, bé des de la
participació a alguna de les activitats d’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies.
ARTICLE 5. NORMES DE GESTIÓ
El pagament de les quotes es farà efectiu els primers deu dies del mes, en el cas del servei
d’escolarització amb els serveis complementaris corresponents, i durant els primers quinze dies
de l’activitat en el cas de serveis de capacitació educativa. El pagament es realitzarà mitjançant
domiciliació bancària o per ingrés del contribuent en el número de compte que l’adjudicatari
determini.
Les baixes definitives en la prestació del servei d’escolarització han de ser comunicades pels
pares o tutors amb 15 dies d’antelació sobre el moment en què hagin de produir efecte,
mitjançant l’imprès elaborat amb aquesta finalitat a la direcció de l’escoleta, i tendran efecte en
el mes següent.
Les baixes sol·licitades a les activitats del serveis destinats a l’enfortiment de les capacitats
educatives de les famílies comunicades mitjançant l’imprès elaborat a aquest efecte a la direcció
del servei dins el tres dies anteriors al seu inici tendran dret a devolució de quota. Si la
sol·licitud es produeix una vegada començada l’activitat no donarà lloc a devolució.
Davant l’incompliment de pagament de les quotes pel servei d’escolarització, es requerirà a la
família el pagament de les quotes corresponents amb indicació del termini per fer-ho efectiu.
En el cas de no pagar la quota en el termini pactat, s’emprendran les mesures legals
corresponents. En qualsevol cas, la manca de pagament de les quotes establertes durant dos
mesos consecutius o tres alterns, suposarà la pèrdua de la plaça.
Davant l’incompliment de pagament de les quotes derivades dels serveis destinats a
l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies dins el termini de 15 dies des del
moment de la formalització de la instància d’admissió es produirà la baixa a l’activitat
corresponent.
Si es produeix una alta al servei d’escolarització quan aquest ja s’hagi iniciat, la quota
corresponent del mes en què comenci serà del mes sencer.
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Si es produeix una alta a una activitat dels serveis destinats a l’enfortiment de les capacitats
educatives de les famílies una vegada que aquesta ja s’hagi iniciat, s’abonarà:
Quota sencera, si a l’activitat que s’està duent a terme li resta més del 50% d’activitat
per a la seva finalització.
50% de quota si li resta 50% o menys d’activitat per a la seva finalització.
ARTICLE 6. INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació així com a les sancions que a les
mateixes correspongui en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes a la Llei General
Tributària i al Reglament general de recaptació, i a la resta de disposicions que la desenvolupin i
complementin.
ARTICLE 7. FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC.
De conformitat amb el que preveu l’article 47 del RDLeg 2/2004, s’estableix la delegació de la
modificació dels preus de la present ordenança en la Junta de Govern Local, la qual donarà
compte de les seves actuacions en aquesta matèria en la següent sessió que celebri el Ple.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou modificada i aprovada definitivament a data 11 d’octubre de 2012.
Entrarà en vigor a partir de l’12 de desembre de 2012, prèvia publicació en el BOIB, atès
l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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PREU PÚBLIC 04.P.OD
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A LES PISTES
DE TE IS I DE PADEL MU ICIPALS.
FONAMENT LEGAL.
ARTICLE 1.- De conformitat amb l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’estableix el preu públic per
la prestació dels serveis i realització d’activitats a les pistes de tennis i de padel municipals.
OBLIGATS AL PAGAMENT
ARTICLE 2.- Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques que
sol·licitin per a elles o per a terceres persones qualsevol dels serveis, prestacions o activitats
assenyalats a l’article 3 de la present Ordenança, que presti l’Ajuntament directament o
mitjançant tercers.
QUANTIA
ARTICLE 3.- La quantia del preu públic queda fixada per les tarifes següents:
a. Ús pistes padel
b. Ús pistes de padel amb llum artificial
c. Ús pistes de tenis
d. Ús pistes de tenis amb llum artificial

10 €/hora/pista
11 €/hora/pista
6 €/hora/pista
7,50 €/hora/pista

ACREDITAMENT
ARTICLE 4.- Es merita el preu públic i sorgeix l’obligació de pagament en el moment de la
sol·licitar el servei o activitat.
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 5.-El pagament de les quotes es realitzarà a les corresponents instal·lacions
esportives municipals al personal encarregat. Aquest entregarà a l’usuari el corresponent
justificant de pagament. L’encarregat, de manera periòdica, efectuarà l’ingrés de les quotes a la
Tresoreria Municipal, adjuntant relació detallada dels serveis prestats.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada originàriament de manera provisional pel Ple de la
corporació a data 12 de desembre de 2011, hi ha quedat definitivament aprovada de manera
automàtica. Entra en vigor amb la publicació en el BOIB dia 4 de febrer de 2012, atès l’article
17.4 del RD Legislatiu 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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ORDE A ÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGAME T
ARTICLE 1
Aquest Ajuntament en ús de la potestat reglamentaria que li atribueix l’article 106 de la L1ei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, i de conformitat amb el disposat en
els articles 15 a 19 del Text Refós de la L1ei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, estableix "1 ' Ordenança reguladora del sistema especial de
pagament".
ARTICLE 2
Amb l'objectiu de facilitar el compliment de l'obligació tributaria, 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 3
El sistema especial de pagament és d'aplicació als contribuents o als 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) Impost sobre Despeses Sumptuàries.
e) Taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de fems.
f) Taxa per la prestació del servei de clavegueram.
g) Taxa per Entrades de vehicles a través de les voravies i reserves de via pública.
ARTICLE 4
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 que es tracti.
b) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
ARTICLE 5
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.
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.
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ARTICLE 6
L'acolliment al sistema especial 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 7
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 8
El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni
qualsevol altre aspecte de la gestió tributaria, que se seguirà regint per la seva normativa
específica.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada originàriament de manera provisional pel Ple de la
corporació a data 8 d’octubre de 2012, i ha quedat definitivament aprovada a data 10 de
desembre de 2012. Entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2013, prèvia publicació en el
BOIB, atès l’article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o
modificació.
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ORDE A ÇA GE ERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I I SPECCIÓ DELS TRIBUTS
I ALTRES I GRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS.
SECCIÓ 1ª. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 - Objecte
1.- La present Ordenança general, dictada segons el previst per l'art. 106.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en els articles 11, 12.2 i 15.3 del RD
Legislatiu 2/2204 conté normes comuns, tant substantives com processals, que es consideraran
part integrant de les Ordenances fiscals i dels reglaments interiors que es puguin dictar relatius a
la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.
2.- Aquesta Ordenança es dicta per:
a) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
b) Regular les matèries que requereixen de concreció o desenvolupament per part de
l'Ajuntament.
c) Recopilar en un únic text les normes municipals complementàries, el coneixement de les
quals pugui ser d'interès general.
Article 2 - Normativa aplicable
De conformitat amb el que disposen els arts. 5.E de la Llei 7/1985 i 12 del RD Legislatiu
2/2004, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos públics locals es realitzaran
d'acord amb el previst per la legislació estatal, per la qual cosa les normes dictades per
l'Ajuntament en ús de la seva potestat reglamentària no podran contravenir el que aquella
disposa.
Article 3 - Àmbit d'aplicació
1.- La present Ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret Públic la titularitat dels
quals correspongui a l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms.
2.- Aquesta Ordenança, i també les Ordenances fiscals, obligaran en el terme municipal de
Manacor i s'aplicaran d'acord als principis de residència efectiva i de territorialitat, segons els
casos.
3.- Per decret del batle es podran emanar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta
Ordenança i de les ordenances reguladores de cada exacció.
Article 4 - Aspectes procedimentals comuns
1.- La tramitació dels expedients estarà guiada pels criteris de racionalitat, eficàcia i eficiència,
procurant tanmateix simplificar els tràmits que ha de realitzar el ciutadà i facilitar l'accés
d'aquest últim a la informació administrativa. A efectes de donar compliment al principi
d’eficiència no seran emeses per l’Ajuntament liquidacions de les quals en resulta un import a
ingressar inferior a 6 €.
2.- El batle podrà delegar la signatura de les resolucions i els actes administratius als quals es
refereix aquesta Ordenança, així com la incoació, tramitació i resolució dels expedients
sancionadors que igualment hi queden recollits, a excepció de les competències de sanció per
infraccions que l'Ajuntament realitzi per delegació d'una altra Administració.
3.- Amb caràcter general, el termini màxim de resolució dels procediments de gestió tributària
serà de sis mesos, tret que la normativa aplicable fixi un termini diferent. Les dilacions en el
procediment per causa no imputable a la pròpia Administració interrompran el còmput del
termini per resoldre'l.
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4.- Es resoldrà en el termini d'un mes el recurs de reposició previ al contenciós administratiu en
matèria de tributs locals.
5.- Es resoldrà en el termini d'un mes el recurs potestatiu de reposició interposat contra els actes
administratius que posin fi a la via administrativa.
6.- Es resoldran en el termini màxim de sis mesos els següents procediments:
a) Tramitació de declaracions d'alteracions físiques, econòmiques i jurídiques.
b) Concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat.
7.- Es resoldrà en el termini màxim de set mesos la concessió d'ajornaments i fraccionaments
per al pagament de deutes tributaris.
Article 5 - Silenci administratiu
1.- Vençut el termini de resolució en els procediments iniciats a instància de part, sense que
l'òrgan competent l'hagués dictat expressament, es produiran els efectes que estableixi la seva
normativa específica, havent-la d'entendre estimada o desestimada per silenci administratiu,
segons procedeixi, sense perjudici de l'obligació que té l'Administració de resoldre.
2.- Els interessats podran entendre estimades per silenci administratiu les seves sol·licituds en
tots els casos, excepte
- Els procediments d'exercici del dret de petició al qual es refereix l'article 29 de la Constitució,
aquells quina estimació tingués com a conseqüència que es transferissin al sol·licitant o a tercers
facultats relatives al domini públic o al servei públic, així com els procediments d'impugnació
d'actes i disposicions.
- Si una norma amb rang de Llei o norma de Dret Comunitari Europeu estableix el contrari.
En concret, quan no hagi recaigut resolució en el termini establert, la sol·licitud s'entendrà
desestimada, als sols efectes de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o
contenciós administratiu que resulti procedent, en els supòsits següents:
a) Recurs de reposició previ al contenciós administratiu contra els actes d'aplicació i efectivitat
dels tributs i restants ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament.
b) Recurs potestatiu de reposició interposat contra els actes administratius que posin fi a la via
administrativa.
c) Concessió d'ajornaments i fraccionaments per al pagament de deutes tributaris.
d) Procediments derivats de les declaracions d'alteracions físiques, econòmiques i jurídiques.
e) Procediments per a la concessió de beneficis fiscals.
f) Resolució d'altres recursos administratius, diferents de l'establert per l'apartat a) d'aquest punt,
que poguessin interposar-se.

SECCIÓ 2ª. NORMES SOBRE GESTIÓ
SUBSECCIÓ 1ª. GESTIÓ DE TRIBUTS
CAPÍTOL I - DE VENCIMENT PERIÒDIC
Article 6 - Impost sobre Béns Immobles
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1.- El padró fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles s'elaborarà d'acord amb el padró cadastral
format per la Gerència Territorial del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària al qual
s'incorporaran les alteracions conseqüència de fets o actes coneguts per l'Ajuntament i en els
termes convinguts amb el Cadastre.
2.- Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats tindran
efectivitat des del primer dia de l'any següent d'aquesta variació.
Article 7 - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
El padró fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica es formarà segons el padró de
l'any anterior, incorporant les altes i els efectes d'altres modificacions (transferències, canvis de
domicili i baixes) succeïdes en l'exercici immediatament anterior, i de les quals l'Ajuntament
tingui coneixement.
Article 8 - Impost sobre Activitats Econòmiques
El padró fiscal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques s'elaborarà d'acord amb la matrícula de
contribuents formada per l'Administració estatal, incorporant-hi les alteracions conseqüència de
fets o actes conegudes per l'Ajuntament i en els termes convinguts amb l'Agència Estatal
Tributària.
Article 9 - Taxa
1.- Els padrons s’elaboraran en base al padró de l’exercici anterior, incorporant les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l’Ordenança fiscal corresponent,
així com altres incidències que no representin alteració dels elements essencials determinants
del deute tributari i que fossin conegudes per l’Ajuntament.
2.- Les variacions en la quota tributària originades per modificació de les tarifes contingudes a
l’Ordenança fiscal no precisen de notificació individualitzada, donat que l’esmentada
Ordenança ha estat esposada al públic i tramitada reglamentàriament.
3.- Quan determinades contra-prestacions exigibles per la realització d’activitats de competència
municipal que interessen o beneficien a tercers, haguessin tingut la naturalesa de preus públics i
per manament legal hagin de considerar-se taxes, no serà precís notificar individualment la
quota tributària, sempre que concorrin aquestes condicions:
a) El subjecte passiu de la taxa coincideix amb l’obligat al pagament del preu.
b) La quota a pagar en concepte de taxa coincideix amb la que s’exigeix per preu públic
incrementada, en el seu cas, pel coeficient d’actualització general aprovat a l’Ordenança fiscal.
Article 10 - Aprovació de padrons
1.- Els padrons seran elaborats i verificats per l'òrgan competent en matèria de gestió tributària
per mitjans informàtics. La seva fiscalització i presa de raó correspon a la Intervenció.
2.- La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc un cop s'hagi dictat l'acord
d'aprovació dels padrons.
Article 11 - Calendari fiscal
1.- Amb caràcter general, s'estableix que els períodes per pagar els tributs de caràcter periòdic
seran els següents:
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a) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:
Del 5 d’abril al 5 de juny.
b) Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Taxa per Guals, Taxa
de Recollida d’Escombraries, Vedats de caça, Taxa per prestació del servei de vigilància de
Clavegueram:
Del 5 de Setembre al 5 de Novembre.
2- Les variacions en els períodes de pagament ressenyats seran aprovades pel batle, i no
s'admetran pròrrogues llevat que hi concorrin circumstàncies excepcionals.
Article 12 - Exposició pública
1.- Conegut el calendari fiscal, el batle, o l'òrgan en què delegui, n'ordenarà la publicació
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, i al tauler d'edictes de
l'Ajuntament.
2.- Els padrons fiscals, amb l’explicitació de les quotes a pagar i els elements tributaris que les
determinen, s'exposaran al públic en les oficines municipals quinze dies abans d’iniciar-se els
respectius períodes de cobrament i per període d’un mes.
3.- Les quotes i altres elements tributaris per tal com no constitueixen altes en els respectius
registres, sinó que fan referència a un fet imposable ja notificat individualment al subjecte
passiu, seran notificats col·lectivament, a l'empara del que preveu l'art. 102.3 de la Llei General
Tributària.
4.- Les variacions en les quotes tributàries originades per actualització o modificació de valors,
tarifes, coeficients o tipus impositius, aprovades per l'Ajuntament o per la Llei de pressupostos
de l'Estat, no necessitaran notificació individualitzada, ja que procedeixen d'una ordenança
fiscal reglamentàriament tramitada o d'una llei estatal d'aplicació general i obligatòria.
5.- Contra l'exposició pública dels padrons, i de les liquidacions incorporades en els mateixos,
es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes
a comptar des de la data de finalització del període d’exposició pública del padró.
Article 13 - Anuncis de cobrament
L'anunci del calendari fiscal regulat per l'article anterior podrà complir, a més de la funció de
donar a conèixer l'exposició pública de padrons, la funció de publicar l'anunci de cobrament a
què es refereix l'art. 88 del Reglament general de recaptació.
Perquè es compleixi aquesta finalitat hi hauran de constar també les informacions següents:
- Mitjans de pagament: diner de curs legal, xec nominatiu a favor de l'Ajuntament i conformat
per l'entitat lliuradora, transferència d'una entitat financera o gir postal.
- Llocs de pagament: a les entitats financeres col·laboradores que figuren en el document de
pagament, o a les oficines de la Recaptació Municipal.
- Advertència que transcorreguts els períodes de pagament en voluntària, els deutes seran exigits
pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, els interessos de
demora i, si escau, les costes que es produeixin.
Article 14 - Liquidacions per altes
1.- En relació als tributs de cobrament periòdic es practicarà liquidació d'ingrés directe que
generarà un alta en el corresponent registre, quan:
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a) Per primera vegada han ocorregut els fets o actes que poden originar l'obligació de contribuir.
b) L'Ajuntament coneix per primera vegada l'existència del fet imposable, encara que s'hagi
acreditat el tribut amb anterioritat i sense perjudici de les sancions que poguessin correspondre.
c) S'han produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les aprovades
amb caràcter general en la Llei de pressupostos de l'Estat i de la variació de tipus impositius
recollida en les Ordenances fiscals.
2.- Quant a l'aprovació, comptabilització i notificació de les liquidacions a què es refereix
aquest article, serà d'aplicació el règim general regulat en els arts. 15 i 16.
3.- Un cop notificada l'alta en el corresponent padró, es notificaran col·lectivament les
successives liquidacions mitjançant edictes, en la forma regulada per l'art. 12.

CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC
Article 15 - Pràctica de liquidacions
1.- En els termes regulats en les Ordenances particulars de cada tribut i mitjançant l'aplicació
dels respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions d'ingrés directe quan, no havent-se
establert l'auto-liquidació, l'Ajuntament conegui l'existència del fet imposable.
2.- Les liquidacions a què es refereix el punt anterior seran practicades per l'òrgan competent en
matèria de gestió tributària i fiscalitzades per la Intervenció.
3.- L'aprovació de les liquidacions competeix a l'Alcaldia, o en qui hagi delegat, als efectes de la
qual elaborarà una relació resum dels elements tributaris, on farà constar la presa de raó de la
Intervenció.
4.- La comptabilització del reconeixement de drets tindrà lloc un cop hagi recaigut l'acord
d'aprovació referit en el punt anterior.
Article 16 - Notificació de les liquidacions
1.- Per notificar les liquidacions tributàries a què es refereix l'art. 14, s'expedirà un document de
notificació on constaran:
a) Elements essencials de la liquidació, amb expressió, cas que suposin un augment de la base
imposable, dels fets i elements que la motiven.
b) Mitjans d'impugnació, terminis d'interposició de recursos i llocs on han de ser presentats.
c) Lloc, termini i forma de satisfer el deute tributari.
2.- Els documents descrits en el punt anterior es dirigiran al domicili assenyalat per l'interessat o
el seu representant per rebre notificacions o, si no s'hagués fet, al que consti en els arxius
municipals.
3.- Com a conseqüència del primer intent de notificació pot passar:
a) Que la notificació sigui lliurada a l'interessat; en aquest cas el notificador ha de retornar a
l'Ajuntament l'avís de recepció amb la identificació i signatura del receptor i la data de la
recepció.
b) Que la notificació es lliuri a una persona diferent de l'interessat, que es trobi al domicili; en
aquest cas, en l'avís de recepció haurà de constar la firma i la identitat de la persona que es fa
càrrec de la notificació.
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c) Que l'interessat o el seu representant rebutgin la notificació; en aquest cas s'especificaran les
circumstàncies de l'intent de notificació i es tindrà per efectuada.
d) Que no sigui possible lliurar la notificació; en aquest cas el notificador registrarà a l'avís de
recepció el motiu que ha impossibilitat el lliurament, i el dia i l'hora en què ha tingut lloc l'intent
de notificació.
4.- En el supòsit del punt 3.d, relatiu a l'intent de notificació personal amb resultat negatiu, es
procedirà a la realització d'un segon intent, en dia i hora diferents a aquells en què va tenir lloc
el primer intent. El resultat d'aquesta segona actuació pot ser el mateix que l'assenyalat en els
apartats a), b), c) i d) del punt 3 i n'haurà de quedar reflectida la circumstància a l'avís de
recepció, que serà retornat a l'Ajuntament.
5.- En tot cas, a l'avís de recepció retornat a l'Ajuntament, haurà de ser possible conèixer la
identitat del notificador.
6.- El lliurament material del document-notificació es podrà realitzar pel servei de Correus, per
notificador municipal, o mitjançant personal d'empresa amb la qual l'Ajuntament hagi contractat
el servei de distribució de notificacions.
Article 17 - Publicació al BOIB
1.- Si el segon intent de notificació, a què es refereix el punt 4 de l'article anterior, resulta també
sense efecte, es citarà a l’interessat o el seu representant per a ser notificat per compareixença,
mitjançant anuncis que es publicaran una sola vegada en el BOIB i en taulell d’edictes de
l’Ajuntament.
A la publicació constarà la relació de notificacions pendents, subjecte passiu, obligat tributari o
representant, procediment que els motiva, òrgan responsable de la seva tramitació i lloc on el
destinatari haurà de comparèixer en el termini de quinze dies per a ser notificat.
Quan transcorregut el termini de quinze dies, comptats des del següent al de la publicació de
l’anunci en el BOIB, no hagués tingut lloc la compareixença de l’interessat, la notificació
s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini
assenyalat per a comparèixer.
2.- Hauran de quedar consignades a l'expedient les actuacions anteriors, i també qualsevol
circumstància que hagués impedit el lliurament al domicili designat per a la notificació.
3.- En els supòsits de publicacions d'actes que continguin elements comuns, es publicaran de
forma conjunta els aspectes coincidents, i solament s'especificaran els aspectes individuals de
cada cas.
4.- Si l'Alcaldia considera que la notificació mitjançant anuncis al BOIB pot lesionar drets o
interessos legítims, ordenarà que es publiqui una lleugera indicació de l'acte, assenyalant el lloc
de l'Ajuntament on els interessats podran comparèixer per conèixer el contingut íntegre de
l'expedient.
5.-Les notificacions defectuoses tenen efecte a partir de la data en què el subjecte passiu es dóna
per notificat expressament, interposa el recurs pertinent o fa l’ingrés del deute tributari.
Article 18 – Auto-liquidació
1.- Els subjectes passius de les exaccions, l'ordenança particular dels quals, d'acord amb la Llei,
estableixi el sistema d'auto-liquidació, han de presentar declaració-liquidació de la quota
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acreditada i han d'ingressar-ne l'import dins del termini establert a comptar des de
l’acreditament.
2.- Cal presentar la declaració a l'òrgan gestor, juntament amb la documentació acreditativa del
fet imposable i de les bases imposable i liquidable i el justificant del pagament, sense el qual no
es pot admetre.
3.- Els òrgans gestors giraran, si escau, liquidació complementària en vista de les dades
consignades en la declaració, els documents que l'acompanyen i els antecedents que hi hagi a
l'Administració. En cas que el subjecte passiu hagi incorregut en infracció tributària, s'instruirà
l'expedient sancionador corresponent.
En el cas que el contribuent, mitjançant l'auto-liquidació, hagi ingressat una quota superior a la
que li escaigui, l'Ajuntament procedirà a la devolució d'ofici, independentment que el
contribuent pugui demanar la devolució d'ingressos indeguts.

CAPÍTOL III - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS
Article 19 – Enunciació
No es poden concedir més exempcions, bonificacions ni reduccions que aquelles que la Llei
hagi autoritzat de manera concreta. Això no obstant, també es podran reconèixer els beneficis
fiscals que l'Ajuntament estableixi mitjançant les seves Ordenances fiscals en els supòsits
expressament previstos per la Llei.
Article 20 – Interpretació
1.- Les exempcions, bonificacions i reduccions s'han d'interpretar en sentit restrictiu; no es
poden aplicar a altres persones - i solament per les seves obligacions tributàries pròpies i
directes -, que les taxativament previstes i tampoc no es poden estendre a altres supòsits que els
específicament assenyalats.
2.- Quan les ordenances respectives declarin l'Estat exempt del pagament dels tributs, aquest
benefici no pot comprendre les entitats o organismes que, qualsevol que sigui la seva relació o
dependència amb l'Estat, gaudeixin de personalitat jurídica pròpia i independent i no tinguin
reconeguda per la llei cap exempció especial.
Article 21 - Sol·licitud
1.- Cal aplicar les exempcions, bonificacions o reduccions que escaiguin a instància d'una part, i
caldrà sol·licitar-les:
a) Si es tracta de liquidacions que tenen l'origen en les declaracions dels subjectes passius, en
formular la declaració.
b) Si es refereixen a exaccions municipals que, per la continuïtat del fet imposable, siguin
objecte de padró, matrícula o registre, en el període d'exposició al públic, o bé en el període
voluntari per efectuar l'ingrés de la quota tributària.
c) En les taxes per serveis que calgui fer efectives en el moment de la prestació, prèviament o
simultàniament a la sol·licitud del permís.
d) En el cas d'exaccions subjectes al sistema d'auto-liquidació, els interessats han de presentar la
declaració-liquidació corresponent aplicant, amb caràcter provisional, la bonificació o
l'exempció que, segons el seu parer, escaigui, i independentment de les responsabilitats en què
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poden incórrer si falsegen les dades justificatives del benefici fiscal o si és evident que la causa
invocada no es pot considerar inclosa en les normes que hi són aplicables. Juntament amb el
document de declaració-liquidació, cal formular la sol·licitud del benefici fiscal.
e) En els altres casos, en el termini de reclamació a l'Ajuntament de la liquidació practicada.
2.- Cal entendre la disposició del número anterior amb la reserva de les facultats de revisió de
l'Administració municipal.
3.- Els beneficiaris d’exempcions o bonificacions han de comunicar a l'Administració els fets
que impliquen l'extinció del benefici fiscal.
4.- El Servei de Gestió Tributària tramitarà l’expedient, elaborant proposta de resolució que,
informada per Intervenció, s’elevarà al batle o al Ple si n’és el cas, a qui els hi correspon adoptar
l´acord de concessió o denegació del benefici fiscal.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter rogat s’adoptarà en el
termini de sis mesos comptats des de la data de la sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest
termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
6.- Quan es tracti de beneficis fiscals que han d’atorgar-se d’ofici, s’aplicaran en el moment de
practicar la liquidació, sempre que el servei gestor disposi de la informació acreditativa dels
requisits exigits per la seva fruïció.
Article 22- Efectes de la concessió
1.- Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, de
manera que els seus efectes començaran a operar des del moment en què per primera vegada
tingui lloc la meritació del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal.
2.- Quan el benefici fiscal sigui sol·licitat abans de que la liquidació corresponent sigui ferma es
podrà concedir sempre que en la data de meritació del tribut concorrin els requisits que habiliten
per el seu fruïment.
3.- Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no genera drets adquirits per a qui
els disfruten. En conseqüència, quan es modifiqui la normativa legal o les previsions
reglamentàries compreses a les Ordenances fiscals relatives a exempcions o bonificacions
concedides per l’Ajuntament, serà d’aplicació general el règim resultant de la normativa vigent
en el moment de concedir-se el benefici fiscal, excepte quan expressament la Llei prevegi efecte
diferent.

CAPÍTOL IV – REVISIO EN VIA ADMINISTRATIVA
Article 23 - Normes generals
1.- Els actes i actuacions d’aplicació dels tributs i els actes d’imposició de sancions tributàries
es podran revisar mitjançant:
A) Els procediments especials de revisió.
Son procediments especials de revisió:
a) Revisió d’actes nuls de ple dret
b) Declaració de lesivitat d’actes anul·lables
c) Revocació
d) Rectificació d’errades
e) Devolució d’ingressos indeguts
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B) El recurs de reposició.
C) Les reclamacions econòmico-administratives.
2. No seran en cap cas revisables els actes administratius confirmats per sentència judicial
ferma.
Article 24 1. Procediments Especials de Revisió. Revisió d’actes nuls de ple dret.
El Ple de l’Ajuntament, previ dictamen favorable del Consell d’Estat, o òrgan consultiu de la
Comunitat Autònoma si n’hi hagués, podrà declarar la nul·litat de ple dret dels actes següents:
a) Els que lesionin drets i llibertats susceptibles d’amparament constitucional.
b) Els dictats per òrgans manifestament incompetents per raó de la matèria o del territori.
c) Els que tinguin contingut impossible.
d) Els que són constitutius d’infracció penal o es dictin com a conseqüència d’aquesta.
e) Els dictats prescindint absolutament del procediment legalment establert.
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen
facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per a la seva adquisició.
g) Qualsevol altre establert expressament a la llei.
2. Procediments Especials de Revisió. Declaració de lesivitat d’actes anul·lables.
El Ple de l’Ajuntament podrà declarar lesius per interès públic aquells actes i resolucions
favorables als interessats quan s’estimi que infringeixen l’ordenament jurídic amb l’objecte de
procedir a la seva posterior impugnació en via contencioso-administrativa.
Article 25 - Procediments especials de revisió. Revocació
L’Administració tributària podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi
que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin a una
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats.

Article 26 - Procediments especials de revisió. Rectificació d’errors
L’òrgan o organisme que hagi dictat l’acte o la resolució de la reclamació rectificarà en
qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics,
sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció.

Article 27 - Procediments especials de revisió. Devolució d’ingressos indeguts
1. Els subjectes passius responsables i els altres obligats tributaris tindran dret a la devolució
dels ingressos que hagin fet indegudament a favor de la Hisenda municipal en el pagament de
deutes tributaris.
2. El drets a la devolució d’ingressos indeguts es transmetrà als hereus o causa-havents del
titular inicial.
3. La quantitat a tornar per un ingrés indegut està constituïda essencialment per l’import de
l’ingrés indegudament practicat i reconegut a favor de l’obligat tributari.
4. També formaran part de la quantitat a retornar:
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a) El recàrrec, els costos i els interessos satisfets durant el procediment quan l’ingrés indegut
s’hagi fet per la via de constrenyiment.
b) L’interès de demora aplicat a les quantitats indegudament ingressades, corresponent al
temps transcorregut des de la data de l’ingrés fins a la de la proposta de pagament.
El tipus d’interès aplicable serà el tipus d’interès de demora vigent al llarg del període segons el
que preveu l’article 26.6 de la Llei General Tributaria. Conseqüentment, si s’hagués modificat
caldrà periodificar i aplicar cada any o fracció, el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici
de la Llei de Pressuposts de l’Estat.
Article 28 – Iniciació. Tramitació de l’expedient
1. El procediment per al reconeixement del dret a la devolució es podrà iniciar d’ofici o a
instància de la persona interessada.
2. El procediment s’iniciarà d’ofici per acord de l’òrgan competent de l’Administració tributària
municipal.
3. Si el procediment s’inicia a petició de la persona interessada, en l’escrit que presenti davant
l’òrgan corresponent farà constar les circumstàncies previstes en l’article 70 de la Llei 30/92, de
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu, fonamentant el
seu dret, i a més.
a) El número d’identificació fiscal.
b) El justificant de l’ingrés indegut.
c) Una declaració expressa del mitjà escollit pel qual s’hagi de fer la devolució: podrà escollir
entre transferència bancària o compensació.
4.- Quan es tracti de pagaments duplicats la devolució es podrà realitzar en el mateix moment en
què comparegui l’interessat essent necessària l’aportació dels documents originals acreditatius
del pagament. Dels documents aportats un d’ells serà entregat a l’oficina municipal, fent
constar a l’altre rebut la circumstància de que s’ha procedit a la devolució de l’ingrés duplicat.
5.- A l’efecte de materialitzar la devolució a que es refereix l’apartat 4, quan no es disposi de
diners en metàl·lic a l’oficina, es complimentarà l’imprès de sol·licitud de transferència
bancària, la qual tindrà efectivitat en el termini de 15 dies.
Tramitació de l’expedient.
1.-Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d'un recurs, o de la
revocació o revisió d'actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d'aquell dret
correspon al mateix òrgan que ha aprovat l'acte administratiu que l'originà.
2.- En altres supòsits, el reconeixement del dret a la devolució serà aprovat per el batle, o l'òrgan
en què delegui.
3.- L'expedient administratiu procedent el tramitarà l'òrgan competent en matèria de gestió
tributària.
4.- Amb caràcter previ a l'adopció de l'acord de reconeixement del dret a la devolució, la
Intervenció fiscalitzarà l'expedient, verificant especialment que amb anterioritat no s'hagués
efectuat la devolució de la quantitat que es sol·licita.
5.- Quan s’hagi de reembossar a l’interessat una quantitat per a retornar el pagament que va fer
per un concepte degut, no s’abonaran interessos de demora. Indicativament, s’assenyalen els
casos següents:
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a) Devolucions parcials de la quota satisfeta per Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en
el supòsit de baixa del vehicle, quan procedeix el prorrateig de la quota.
b) Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter rogat, quan s’hagi
ingressat la quota.
c) Devolucions de l´ICO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) quan per causes
alienes a l’Administració, no s’iniciïn les obres.
L’acord de reconeixement del dret a la devolució es dictarà en el termini de tres mesos.
Article 29 - Execució
Dictada una resolució per la qual es reconegui el dret a la devolució d’un ingrés indegut, es
notificarà a l’interessat i s’emetrà l’oportuna ordre de pagament a favor de la persona o entitat
creditora, sense necessitat d’esperar la fermesa d’aquella.

Article 30 Per a la resta de qüestions en matèria de devolució d’ingressos indeguts no recollides
expressament en aquesta Ordenança general es procedirà d’acord amb allò que disposi la Llei
general tributària i, en particular, el Reial Decret 1163/90 de 21 de setembre que regula el
procediment per a la realització de les devolucions esmentades.
Article 31- Recurs de reposició
1.- Contra els actes dictats per l’Ajuntament en via de gestió dels seus tributs propis i dels seus
restants ingressos de Dret públic, només es podrà interposar recurs de reposició.
2.- Serà competent per a conèixer i resoldre el recurs de reposició l’òrgan que hagi dictat l’acte
administratiu impugnat.
3.- La providència de constrenyiment, així com l’autorització de subhasta, podran ser
impugnades mitjançant el corresponent recurs de reposició davant el Tresorer.
4.- Quan l’acte procedeix del personal recaptador, es podran formular al·legacions, o interposar
recurs de reposició davant el Tresorer, acompanyant a l’escrit la prova documental pertinent.
5.- El recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, té caràcter obligatori.
6.- Quan s’hagi de resoldre el recurs de reposició, es podran examinar totes les qüestions que
ofereixi l’expedient, hagin estat o no plantejades en el recurs; si l’òrgan competent per a
resoldre estima pertinent extendre la revisió a qüestions no plantejades pels interessats, les
exposarà als que estiguessin personats en el procediment i els concedirà un termini de cinc dies
per a formular al·legacions.
7.- La interposició del recurs no requereix el previ pagament de la quantitat exigida; ara bé, la
interposició del recurs no detindrà l’acció administrativa per el cobrament, llevat que l’interessat
sol·liciti la suspensió del procediment; en aquest cas serà d’aplicació el previst a l’article 80
d’aquesta Ordenança.
Article 32 - Recurs contenciós-administratiu
1. Contra els actes de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos locals de Dret Públic, es pot
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós competent.
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2. El termini per interposar el recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de la
notificació o publicació de l’acte que posa fi a la via administrativa.
3. Contra la denegació del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós administratiu
en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al
de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent a
aquell en que s’hagi d’entendre desestimat el recurs de reposició.
4. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o modificació
de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a la data de publicació
de la seva aprovació definitiva.

SUBSECCIÓ 2ª. GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS
CAPÍTOL I - PREUS PÚBLICS
Article 33 – Liquidació
1.-Es practicarà liquidació de la quantitat que correspongui com a contra-prestació per la
prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'ajuntament, quan en la
prestació del servei o en la realització de l'activitat no concorri cap de les circumstàncies
especificades en la lletra B) de l'article 20.1 del RD Legislatiu 2/2004.
Article 34 - Inici del període executiu
El període executiu s'inicia per a les liquidacions prèviament notificades en forma col·lectiva o
individual i no ingressades al seu venciment, el dia següent del termini d'ingrés en període
voluntari.
L'inici del període executiu determina l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del
període executiu de la següent manera:
1. El recàrrec executiu serà del cinc per cent i s’aplicarà quan es satisfaci la totalitat del deute no
ingressat en periode voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
2. El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10 per cent i s’aplicarà quan es satisfaci la
totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del
termini d’ingrés.
3. El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20 per cent i serà aplicable quan no concorrin
els supòsits anteriors.
4. El recàrrec de constrenyiment ordinari es compatible amb els interessos de demora. Quan
resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran
interessos de demora devengats des de l’inici del període executiu.

CAPÍTOL II - MULTES DE CIRCULACIÓ
Article 35 - Denúncies
1.- Quan es cometin infraccions per accions o omissions contràries al que està preceptuat en la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada per RDL 339/1990 i
el RD 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per
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l’aplicació i desenvolupa el text articulat de la llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial, l'agent municipal denunciarà els fets, tipificant la infracció i la seva sanció,
d'acord amb el quadre de sancions aprovat per l'Ajuntament.
2.- Si és possible, es notificarà a l'acte al conductor, i aquest fet es farà constar a l'expedient.
3.- Si la notificació del punt anterior no es pogués practicar, per absència del conductor o per
altres circumstàncies, es notificarà la denúncia a la persona que figura com a titular del vehicle
en el Registre de Trànsit.
4.- A la notificació referida en el punt anterior, es farà constar que si el titular del vehicle no
n'era el conductor en el moment de la infracció, està obligat a comunicar a l'Ajuntament la
identitat de l'infractor en el termini de quinze dies. L'incompliment d'aquesta obligació pot ser
sancionat com a falta greu.
Article 36 - Notificació de la denúncia
Es durà a terme pel procediment següent:
1.- Si no va ser possible la notificació personal en el moment de la infracció, s'intentarà notificar
individualment al domicili que consta en el Registre de Trànsit, llevat que en els arxius
municipals consti un altre domicili declarat pel titular, en aquest cas s'utilitzarà aquest últim.
2.- Si en el primer intent resulta possible lliurar la notificació, a l'avís de recepció es consignarà
la data de lliurament, signatura del receptor i, si no en fos el titular, la seva identitat.
L'avís de recepció haurà de ser retornat a l'Ajuntament al més aviat possible, per tal de facilitarne el puntual tractament informàtic.
3.- Si en el primer intent de notificació no hagués estat possible realitzar el lliurament, es
realitzarà un segon intent en dia i hora diferents. En cas que el resultat d'aquest segon intent
sigui positiu, es faran constar a l'avís de recepció les circumstàncies referides a l'apartat anterior,
i es retornarà a l'Ajuntament.
4.- Si el segon intent de notificació, a què es refereix el punt anterior, resulta també sense efecte,
es realitzarà la publicació de la denúncia al BOIB i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament.
Article 37 - Al·legacions
1.- Poden formular-se al·legacions en el termini de quinze dies comptats a partir del dia següent
d’haver rebut la notificació de la denúncia. Si en aquest tràmit el titular comuniqués la identitat
del conductor infractor, es notificarà la denúncia a aquest últim en la mateixa forma establerta
per l'article anterior.
2.- Vistes les al·legacions presentades i els informes dels agents denunciants, l'òrgan competent
elevarà proposta de resolució a l’òrgan que ostenti la potestat sancionadora. Quan sigui
necessari per a l’averiguació i qualificació dels fets o determinació de responsabilitats
l’instructor podrà acordar l’obertura d’un termini de prova per un temps no superior a 30 dies ni
inferior a 10.
3.- Si la proposta formulada consisteix a estimar les al·legacions, es traslladarà còpia immediata
del seu contingut a la Recaptació Municipal per tal que no prossegueixin les actuacions
recaptatòries.
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Article 38 - Imposició de sancions
L’acció per sancionar les infraccions lleus prescriu als tres mesos, sis mesos per a les
infraccions greus i un any per a les infraccions molt greus i les infraccions previstes a l’art. 67.2
del RDL 339/1990. El termini de prescripció es compte a partir del dia següent de que el fet
s’hagi comès.
Article 39 Quan no s’hagin formulat al·legacions o aquestes hagin estat desestimades, el batle o l’òrgan en
qui delegui, imposarà la sanció que correspongui dins el termini d’un any comptat des que es va
iniciar el procediment que en cas contrari es produirà la caducitat d’aquest i l’arxiu de les
actuacions.
La imposició de la sanció es notificarà pel mateix procediment regulat per l'art. 36.
Article 40 - Pagament de la multa
1.- Les denúncies es podran fer efectives amb una reducció del 30% de l'import corresponent a
la sanció per la infracció comesa sempre que el pagament es faci en el període establert a tal
efecte.
2.- Les reduccions abans esmentades en cap cas seran aplicables un cop dictada la resolució de
l’expedient sancionador.
3.- Es podrà pagar la multa pel seu import nominal una vegada dictada la resolució sancionadora
i fins que s’iniciï el periode executiu.
4.- Vençuts els terminis d’ingrés vists als apartats anteriors sense que s’hagués satisfet la multa ,
la seva exacció es durà a terme en període executiu. L’inici del període executiu determina la
meritació del recàrrecs de l’art. 67.2 de la present ordenança.
5.- El pagament de la multa en quantitat reduïda donarà per finalitzat l'expedient, tret que es
formulin al·legacions, cas en el que serà considerat pagament a compte de la quantia que pugui
fixar-se a la resolució sancionadora.
Article 41 - Caducitat de les infraccions.
D’acord amb l’article 81.3 del RDL 339/1990 i 18.2 del RD 320/1994, Reglament del
procediment sancionador les sancions prescriuran a l’any, comptat des del dia següent a aquell
en que la sanció sigui ferma.
Article 42 Es produeix la fermesa en via administrativa quan es produeix una d’aquestes situacions:
a) No s’ha recorregut en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la notificació de la
sanció .
b) S´ ha resolt el recurs, que esgota la via administrativa, o han transcorregut tres mesos des de
la interposició del recurs d’alçada sense que s’hagi resolt, s’entendrà desestimat.
Quan la sanció s’hagi recorregut en via jurisdiccional, la prescripció es produirà a l’any de la
notificació de la sentència.
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Article 43 - Resolució de recursos
1.- Contra el decret d'imposició de la sanció es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant el batle en el període d'un mes comptat des del dia següent d’haver rebut la notificació.
2.-Contra la providència de constrenyiment dictada pel Tresorer es podrà interposar recurs de
reposició en el termini d’un mes des de que es va rebre la notificació.
Article 44 Transcorregut un mes des de la interposició del recurs, sense que recaigui resolució, es podrà
entendre desestimat i durant el termini de sis mesos es podrà interposar recurs contenciósadministratiu.

CAPÍTOL III - ALTRES CRÈDITS
Article 45 - Altres crèdits no tributaris
1.- A més dels preus públics i multes de circulació, la gestió dels quals es regula en els capítols I
i II d'aquesta secció, l'Ajuntament és titular d'altres crèdits de dret públic, per a la realització
dels quals es dicten algunes regles en el present capítol.
2.- Per al cobrament d'aquestes quantitats, l'Ajuntament disposa de les prerrogatives establertes
legalment i podrà aplicar el procediment recaptatori fixat pel Reglament general de recaptació;
tot això, en virtut del que preveu l'art. 2.2 del RD Legislatiu 2/2004.
Article 46 -Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de cooperació
Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística estan obligats a sufragar els
costos d'urbanització, i a tal efecte l'Ajuntament liquidarà quotes d'urbanització, que podran ser
recaptades en període voluntari i executiu.
Article 47 - Ingressos per altres actuacions urbanístiques
1.- Quan l'execució de la unitat d'actuació es realitzi pel sistema de compensació, la Junta de
Compensació serà directament responsable davant l'Ajuntament de la realització de les obres
d'urbanització.
Les quantitats no pagades a la Junta de Compensació pels seus membres, seran exigibles per via
de constrenyiment per l'Ajuntament si hi ha petició de la Junta.
2.- Si s'haguessin constituït entitats de conservació urbanística, l'Ajuntament, en la seva
condició de titular dels terrenys de domini públic, exigirà per la via de constrenyiment les
quotes no pagades a l'entitat de conservació, a sol·licitud d'aquesta.
L'import de la recaptació es lliurarà a l'Entitat encarregada de la conservació, de conformitat
amb el que preveu l'art. 70 del Reglament de gestió urbanística.
Article 48 - Multes
Les multes que s'imposin per infracció del que disposa la legislació urbanística o les ordenances
de policia municipal s’exaccionaran pel procediment recaptatori general regulat en la Secció 3a.
d'aquesta Ordenança.
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Article 49 - Recaptació.
1.- La recaptació dels ingressos de Dret Públic no tributaris es realitzarà conforme al Reglament
General de Recaptació.
Respecte als recàrrecs i interessos de demora, s’exigiran i determinaran en els mateixos casos,
forma i quantia que en l’exacció de tributs.
2.- El pagament dels recursos a que es refereix el punt anterior podrà realitzar-se en els terminis
i llocs que s’indiquin a la notificació de la liquidació.

SECCIÓ 3ª. RECAPTACIÓ
SUBSECCIÓ I – ORGANITZACIÓ
Article 50 - Òrgans de recaptació
La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i altres de dret públic municipals es realitzarà
mitjançant el Servei Municipal de Recaptació, sense perjudici de les delegacions que pugui
atorgar l’Ajuntament a favor de les Entitats Locals d’àmbit superior o de la Comunitat
Autònoma, i de les fórmules de col·laboració amb altres entitats locals, en les Comunitats
Autònomes o amb l’Estat.
Article 51 - Sistema de recaptació
1.- La recaptació de tributs i d'altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en període
voluntari a través de les entitats col·laboradores que es ressenyaran en el document-notificació
remès al domicili del subjecte passiu.
2.- El pagament dels deutes en període executiu podrà efectuar-se a les oficines de la Recaptació
Municipal, o bé a les entitats financeres que específicament s'assenyalin en el document
cobratori com a col·laboradores en el cobrament en executiva .
Podrà realitzar-se igualment l’ingrés dels deutes tributaris en els comptes restringits de
recaptació a favor d’aquest Ajuntament oberts a l’efecte en Bancs o Caixes d’estalvi quan
expressament així s’indiqui.
3.- El document que es remetrà al subjecte passiu per tal de possibilitar el pagament en les
condicions referenciades contindrà els requisits exigits reglamentàriament per a la notificació i
complirà la seva funció, per la qual cosa serà lliurat amb avís de recepció sempre que
l'efectivitat de la notificació així ho exigeixi.
4.- En el cas de tributs i preus públics periòdics, la notificació, que podrà ser utilitzada com a
document de pagament, es remetrà per correu ordinari, sense avís de recepció, ja que no és
preceptiu acreditar la recepció pel subjecte passiu.
5.- Si no es rebessin aquests documents, el contribuent podrà demanar un duplicat dels mateixos
a les oficines de l'òrgan gestor.
6. En els supòsits, de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el
corresponent registre, les quotes successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats en el
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calendari de cobrament, sense que sigui oposable a l’inici de la via de constrenyiment la no
recepció del document de pagament.
Article 52 - Domiciliació bancària
1.- Es potenciarà la domiciliació bancària, impulsant la campanya que divulgui els seus
avantatges.
2.- En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remetrà al domicili del contribuent el document
de pagament; alternativament, les dades del deute s'incorporaran en el suport magnètic que
origini el corresponent càrrec bancari, del qual l'entitat financera haurà d'expedir i remetre el
comprovant de càrrec en compte.
3.- El càrrec en el compte dels obligats al pagament per part del banc o caixa d'estalvis haurà de
produir-se a la presentació del corresponent suport magnètic per part de l'Ajuntament, en la data
de càrrec que aquest determini. Si la domiciliació bancària no fos atesa, l'entitat bancària ho
comunicarà a l'Ajuntament, en el termini màxim de 30 dies naturals. Passat aquest termini, les
devolucions s'hauran de tramitar per la via reglamentària i no s'admetrà el fet de descomptar-les
del compte restringit. Un cop rebut el suport magnètic de les domiciliacions impagades en el
termini esmentat es remetrà al subjecte passiu el document de pagament perquè aquest pugui ser
rebut abans de la conclusió del període voluntari.
4.- Quan la domiciliació no hagués produït efecte per raons alienes al contribuent i s’hagués
iniciat el període executiu d’un deute la domiciliació del qual havia estat ordenada, només
s’exigirà el pagament de la quota inicialment liquidada.

Article 53 - Entitats col·laboradores
1.- Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit autoritzades per exercir
l'esmentada col·laboració. Les entitats col·laboradores no tindran en cap cas el caràcter d'òrgans
de la recaptació municipal.
2.- L'autorització de noves entitats col·laboradores haurà de ser aprovada per l’Ajuntament, i
aquesta autorització podrà recaure en una entitat de dipòsit i, en supòsits singulars, en altre tipus
d'entitats o en agrupacions de contribuents.
3.- Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores de la recaptació són les
següents:
a) Recepció i custòdia de fons, lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de pagament
dels crèdits municipals, sempre que s'aporti el document expedit pel municipi i el pagament
tingui lloc en les dates reglamentades.
b) Les entitats bancàries situaran en comptes restringits dels quals sigui titular l'Ajuntament els
fons procedents de la recaptació.
c) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el crèdit tributari satisfet i la data de
pagament, elaborant el corresponent suport informàtic que, en les dates establertes en els
Convenis signats en desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de
les entitats de dipòsit, serà lliurat a l'Ajuntament, juntament amb el comprovant acreditatiu
conforme ha estat ordenada la transferència de fons en el compte designat per la Tresoreria.
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SUBSECCIÓ 2ª. GESTIÓ RECAPTATÒRIA
CAPÍTOL I - NORMES COMUNES
Article 54 - Remissió al concepte d'ingrés de dret públic
1.- L'Administració municipal, per a la realització dels ingressos de dret públic que hagi de
percebre, disposa de les prerrogatives establertes legalment per a l'Hisenda de l'Estat, fixades en
les Lleis generals pressupostària, tributària i normativa concordant, segons el que preveuen els
arts. 31 i següents de la Llei general pressupostària.
2.- Essent així, les facultats i actuacions de l'Ajuntament assoleixen i s'estenen a la gestió de
tributs i altres recursos de dret públic, i es poden entendre aplicables a totes elles les referències
reglamentàries a la categoria de tributs.
Article 55 - Obligats al pagament
1.- En primer lloc, estan obligats al pagament: a) els subjectes passius dels tributs, ja siguin
contribuents o substituts; b) els retenidors i c) els infractors, per les sancions pecuniàries.
2.- Si els deutors principals, referits en el punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran
obligats al pagament:
a) els responsables solidaris,
b) els adquirents d’explotacions i activitats econòmiques, i
c) els responsables subsidiaris, un cop feta la declaració de fallits dels deutors principals.
3.- Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest
podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells.
4.- Els successors mortis causa dels obligats al pagament dels deutes enumerats en els punts
anteriors, es subrogaran en la posició de l'obligat a qui succeeixin, responent de les obligacions
tributàries pendents dels seus causants amb les limitacions que resultin de la legislació civil per
a l'adquisició d'herència. No obstant això, a la mort del subjecte infractor no es transmeten les
sancions pecuniàries a ell imposades.
Article 56 – Responsabilitat
1.- La llei podrà declarar responsables del deute tributari, juntament als subjectes passius o
deutors principals, a altres persones, solidàriament o subsidiària.
2.- Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
3.- La responsabilitat arribarà a la totalitat del deute tributari, excepte les sancions. El recàrrec
de constrenyiment tan sols serà exigible al responsable en el supòsit regulat en el paràgraf tercer
de l'article següent.
4.- En concret, es configuren com a supòsits de responsabilitat, entre d'altres, els següents:
a. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
b. La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable determinarà que quedin
solidàriament obligats davant la Hisenda Pública.
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c. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a les quals es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d'aquestes entitats.
d. Els administradors de persones jurídiques respondran subsidiàriament de la forma següent:
1. Quan la persona jurídica ha comès una infracció tributària simple respondran de l'import de la
sanció.
2. Quan la infracció comesa és greu respondran de la totalitat del deute tributari.
3. Respondran de les obligacions tributàries pendents de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
e. Seran responsables subsidiaris els Síndics, Interventors o Liquidadors de fallides, concursos,
Societats i Entitats en general quan per negligència o mala fe no realitzin les gestions
necessàries per al compliment de les obligacions tributàries meritades amb anterioritat a
aquestes situacions i que siguin imputables als respectius subjectes passius.
Els deutes i responsabilitats tributàries derivats de l'exercici d'explotacions i activitats
econòmiques per persones físiques, societats i entitats jurídiques, seran exigibles als que els
succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva titularitat.
Article 57 En tot cas, la derivació de l'acció administrativa per exigir el pagament del deute tributari als
responsables requerirà un acte administratiu on, prèvia audiència a l'interessat, es declari la
responsabilitat i es determini el seu abast.
Aquest acte se'ls hi notificarà, amb expressió dels elements essencials de la liquidació, en la
forma que reglamentàriament es determini, conferint-los-hi des del primer moment tots els drets
del deutor principal.
Transcorregut el període voluntari que es concedirà al responsable per a l'ingrés, si no es duu a
terme el pagament, la responsabilitat s'estendrà automàticament al recàrrec a què es refereix
l'art. 67.2 d'aquesta ordenança i el deute serà exigit en via de constrenyiment.
Article 58 La derivació de l'acció administrativa als responsables subsidiaris requerirà la prèvia declaració
de fallit del deutor principal i dels altres responsables solidaris, sense perjudici de les mesures
cautelars que abans d'aquesta declaració puguin adoptar-se dins el marc legalment previst.
Article 59 - Successors en els deutes tributaris
1.- Dissolta i liquidada una Societat, s'exigirà als seus socis o partícips en el capital, el pagament
dels deutes pendents fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.
2.- Mort qualsevol obligat al pagament d'un deute , la gestió recaptatòria continuarà amb els
seus hereus, sense més requisits que la certesa de la mort d'aquell i la notificació al successor
requerint-lo per al pagament del deute.
3.- En el cas de mort de l'obligat al pagament, si no existeixen hereus coneguts o quan els
coneguts hagin renunciat a l'herència, o no l'hagin acceptat, la Recaptació Municipal posarà els
fets en coneixement de la Tresoreria, qui donarà trasllat a l'Assessoria Jurídica, per als efectes
pertinents.
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Article 60 - Afecció de béns
1.- En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets als quals es refereix
l’article 64 del RD Legislatiu 2/2004, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat dels deutes tributaris i recàrrecs pendents de l'Impost sobre
Béns Immobles, havent de respondre l’adquirent amb els esmentats béns del pagament del deute
pendent, al qual se li podran exigir les quotes corresponents als exercicis no prescrits. El
procediment per exigir a l’adquirent el pagament del deute tributari pendent precisa acte
administratiu de declaració de l'afecció i requeriment legal de pagament a l'actual propietari,
essent preceptiu declarar fallit el crèdit de l'Ajuntament contra el transmetent, amb caràcter
previ a la declaració d'afecció del bé.
2.- En el supòsit de canvi de propietat dels béns immobles, quan els deutes pendents
corresponguin a Quotes d'Urbanització de la finca transmesa, i s'hagin esgotat els tràmits seguits
contra el deutor principal sense que s'hagi obtingut la seva satisfacció, el nou titular quedarà
subrogat en el lloc de l'anterior propietari i respondrà amb els béns adquirits del pagament del
deute, per derivació de l'acció de cobrament.
Article 61 – Domicili
1.- Llevat que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal, a
l'efecte de gestionar un determinat recurs, a efecte recaptatori, el domicili serà:
a) Per a les persones naturals, el de la seva residència habitual.
b) Per a les persones jurídiques, el del seu domicili social.
2.- Els subjectes passius també estan obligats a declarar les variacions en el seu domicili i també
posar de manifest les incorreccions que poguessin observar en les comunicacions dirigides des
de l'Ajuntament.
3.- Als efectes de les relacions amb l’Administració tributària, els obligats tributaris que no
resideixin a España han de designar un representant amb domicili al territori espanyol quan
operin mitjançant establiment permanent, quan ho estableixi expressament la normativa
tributaria o quan, per les característiques de l’operació o activitat realitzada o per la quantia de
la renta obtinguda, així ho requereixi l’Administració tributaria.
Per a les persones o entitats no residents a España, el domicili fiscal es determinarà d’acord amb
l’establert a la normativa reguladora de cada tribut.
En defecte de regulació, el domicili serà el del representant al qual es refereixen els paràgrafs
anteriors. No obstant, quan la persona o entitat no resident a España operi mitjançant
establiment permanent, el domicili serà el que resulti d’aplicar les regles establertes als
paràgrafs a) i b) de l’article 48.2 de la Llei 58/2005.
Article 62 - Legitimació per efectuar i rebre el pagament
1.- El pagament es pot realitzar per qualsevol dels obligats i també per terceres persones amb
plens efectes extintius del deute.
2.- El pagament del deute s'haurà de realitzar a les oficines de la Recaptació Municipal, o en les
entitats designades com a col·laboradores, la relació de les quals consta en els documentsnotificació remesos al contribuent.
Article 63 - Deure de col·laboració amb l'administració
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1.- Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a
l'Administració municipal les dades i els antecedents necessaris per al cobrament de les
quantitats que com a ingressos de dret públic aquesta hagi de rebre.
2.- En particular les persones o entitats dipositàries de diner en efectiu o en comptes, valors i
altres béns de deutors a l'Administració Municipal en període executiu, estan obligats a informar
als òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de les funcions legals,
s'efectuïn.
3. Tot obligat al pagament d’un deute haurà de manifestar, quan se’l requereixi, béns i drets des
seu patrimoni en quantia suficient per a cobrir l’import del deute.
4.- L'incompliment de les obligacions de prestar col·laboració, a què es refereix aquest article,
podrà originar la imposició de sancions, segons el que estableix la Llei general tributària, la Llei
general pressupostària i normes sobre procediment sancionador.

CAPÍTOL II - PARTICULARITATS DE LA RECAPTACIÓ
VOLUNTÀRIA
Article 64 - Períodes de recaptació
1.- El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació
col·lectiva, tant per a tributs com per a preus públics seran els determinats per l'Ajuntament en
el calendari de cobrament, que serà publicat al BOIB i exposat en el tauler d'anuncis municipal.
En cap cas el termini per pagar aquests crèdits serà inferior a dos mesos naturals.
2.- El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions d'ingrés directe serà el
que consti en el document-notificació dirigit al subjecte passiu, sense que pugui ser inferior al
període establert en l'art. 62 de la Llei General Tributaria, i que és el següent:
a) Per als deutes notificats entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia
20 del mes següent, o l'immediat hàbil posterior.
b)Per als deutes notificats entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al
dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
3.- Els deutes per conceptes diferents als regulats en els punts anteriors, s'hauran de pagar en els
terminis que determinen les normes d'acord amb les quals aquests deutes s'exigeixin. En cas de
no determinació de terminis, s'aplicarà el que disposa aquest article
4.- Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s'exigiran per via de constrenyiment,
computant-se, si escau, com a pagaments a compte les quantitats satisfetes fora de termini.
5.- Perquè el deute en període voluntari quedi extingit, haurà de ser pagat en la totalitat.
Article 65 - Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ
1. Els recàrrecs per declaració extemporània son prestacions accessòries que han de satisfer els
obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d’auto-liquidacions o declaracions fora
de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària.
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Als efectes d’aquest article, es considera requeriment previ qualsevol actuació administrativa
realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari que condueix al reconeixement,
regularització, comprovació, inspecció, assegurament o liquidació del deute tributari.
2. Si la presentació de l’auto-liquidació o declaració s’efectua dins dels tres, sis o 12 mesos
següents a la finalització del termini establert per a la presentació i ingrés, el recàrrec serà del
cinc, 10 o 15 per cent, respectivament. Dit recàrrec es calcularà sobre l’import a ingressar
resultant de les auto-liquidacions o sobre l’import de la liquidació derivat de les declaracions
extemporànies i exclourà les sancions que s’haguessin pogut exigir i els interessos de demora
devengats fins a la presentació de l’auto-liquidació o declaració.
Si la presentació de l’auto-liquidació o declaració s’efectua una vegada transcorregut 12 mesos
des de l’acabament del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 20 per cent i
exclourà les sancions que s’haguessin pogut exigir. En aquests casos, s’exigiran els interessos
de demora pel període transcorregut des del dia següent a la finalització dels 12 mesos
posteriors a l’acabament del termini establert per a la presentació fins el moment en que l’autoliquidació o declaració s’hagi presentat.
A les liquidacions derivades de declaracions presentades fora de termini sense requeriment previ
no s’exigiran interessos de demora pel temps transcorregut des de la presentació de la declaració
fins a la finalització del termini de pagament en període voluntari corresponent a la liquidació
que se practiqui, sense perjudici dels recàrrecs i interessos que correspongui exigir per la
presentació extemporània.
Article 66 - Desenvolupament del cobrament en període voluntari
1.- Amb caràcter general, el pagament s'efectuarà en entitats col·laboradores o en les oficines de
la Recaptació Municipal.
2.- Els mitjans de pagament admesos són el diner de curs legal, el xec, que haurà de ser
nominatiu a favor de l'Ajuntament i conformat per l'entitat lliuradora, transferència d'una entitat
financera i gir postal.
No obstant això, quan el pagament es faci directament a les Entitats Col·laboradores, els mitjans
de pagament quedaran restringits al diner de curs legal, als xecs enregistrats o bancaris i al
portador.
3.- El deutor de diferents deutes podrà, en realitzar el pagament en període voluntari, imputar-lo
als deutes que lliurement determini.
4.- En tot cas, a qui hagi pagat un deute se li lliurarà un justificant del pagament realitzat que
haurà de ser autenticat mecànicament.

CAPÍTOL III - PARTICULARITATS DE LA RECAPTACIÓ
EXECUTIVA
Article 67 - Inici del període executiu
1.- El període executiu s'inicia:
a) Per als deutes liquidats per l'Ajuntament, el dia següent al del venciment del termini
reglamentàriament establert per al seu ingrés.
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b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaració-liquidació o auto-liquidació presentada
sense realitzar l'ingrés, quan finalitzi el termini reglamentàriament determinat per a l'esmentat
ingrés o, si aquest ja hagués finalitzat, en presentar aquella.
2. L'inici del període executiu determina l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs
del periode executiu de la següent manera:
1. El recàrrec executiu serà del cinc per cent i s’aplicarà quan es satisfaci la totalitat del deute no
ingressat en periode voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
2. El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10 per cent i s’aplicarà quan es satisfaci la
totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del
termini previst a l’apartat 5 de l’art. 62 de la Llei General Tributaria pels deutes en recàrrec.
3. El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20 per cent i serà aplicable quan concorrin les
circumstàncies a les que es refereixen els apartats 1 i 2 d’aquest article.
4. El recàrrec de constrenyiment ordinari es compatible amb els interessos de demora. Quan
resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran
interessos de demora devengats des de l’inici del període executiu.
Article 68 - Terminis d'ingrés
1.- Els deutes constrets es pagaran en els terminis següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mateix mes o l'immediat
hàbil posterior.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, fins el dia 5 del mes següent o l'immediat
hàbil posterior.
2.- Si existissin diferents deutes d'un mateix deutor s'acumularan i en el supòsit de realitzar-se
un pagament que no en cobreixi la totalitat, s'aplicarà als deutes més antics, determinant
l'antiguitat en funció de la data de venciment del període voluntari.
Article 69 – Providència de constrenyiment
1.- La providència de constrenyiment, dictada per la Tresoreria Municipal, és el títol suficient
que inicia el procediment de constrenyiment i té la mateixa força executiva que la sentència
judicial per procedir contra els béns i drets dels obligats al pagament.
2.- Contra la procedència de la via de constrenyiment tan sols s'admetran els següents motius
d'oposició:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de
suspensió del procediment de recaptació.
c) Manca de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la providència de constrenyiment que impedeixi la
identificació del deutor o del deute constrenyit.
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3.- El procediment de constrenyiment se suspendrà en la forma i amb els requisits previstos en
les disposicions reguladores dels recursos i reclamacions econòmico-administratives.
Article 70 - Interessos de demora
1.- Les quantitats degudes en matèria de tributs locals i dels restants ingressos de Dret públic
acreditaran interessos de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari i
fins a la data de l'ingrés.
2. L’interès de demora s’exigirà, entre altres, en els següents supòsits:
a) Quan finalitzi el termini establert pel pagament en període voluntari d’un deute resultant
d’una liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció, sense que l’ingrés
s’hagués efectuat.
b) Quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una auto-liquidació o declaració
sense que aquesta s’hagi presentat o que s’hagi presentat incorrectament, amb la salvetat del
disposat a l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei General Tributaria relatiu a la presentació de
declaracions extemporànies sense requeriment previ.
c) Quan es suspengui l’execució de l’acte, exeptuant el supòsit de recursos i reclamacions contra
sancions durant el temps que transcorri fins a la finalització del termini de pagament en període
voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa.
d) Quan s’iniciï el període executiu, excepte quan sigui exigible el recàrrec executiu o el
recàrrec de constrenyiment reduït.
e) Quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent.
3. L’interès de demora es calcularà sobre l’import no ingressat en termini o sobre la quantia de
la devolució cobrada de forma improcedent i resultarà exigible durant el temps que s’extengui el
retràs obligat.
4.- L’interès de demora serà l’interès legal dels diners vigent al llarg del període en el aquell
resulti exigible, incrementat en un 25 per cent, excepte que la Llei de Pressuposts Generals de
l’Estat estableixi un altre diferent.

CAPÍTOL IV - AJORNAMENT I FRACCIONAMENT
Article 71 – Competència i terminis
1.- Un cop liquidat i notificat el deute tributari, l’Ajuntament en pot, ajornar o fraccionar el
pagament, fins al termini màxim de dos anys, després de la petició prèvia dels obligats, quan la
seva situació economico-financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus
deutes. En tot cas, les quantitats el pagament de les quals s´ajorni o fraccioni acreditaran
l’interès de demora.
Quan la totalitat del deute ajornat es garantitzi amb aval solidari d’entitat de crèdit o societat de
garantia recíproca o mitjançant certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora exigible
serà l’interès legal que correspongui fins la data del seu ingrés.
2. La facultat per concedir ajornaments o fraccionaments serà del batle, o la persona en qui
delegui.
Es podran ajornar tot tipus de deutes que estiguin en via executiva i les liquidacions de tributs i
altres deutes que es trobin en període voluntari.
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Article 72 - Petició
1.- Les sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments es dirigiran a la Recaptació Municipal, i han
de contenir, necessàriament, les dades següents:
a) Nom i cognoms, raó social o denominació, número d’identificació fiscal, domicili del
sol·licitant i poders del representant en el cas de persones jurídiques.
b) Deute tributari l’ajornament o fraccionament del qual es demana, indicant-ne l’import, el
concepte, la data d’inici del termini d’ingrés voluntari o la referència comptable.
c) Ajornament o fraccionament que se sol·licita.
d) Motiu de la petició.
e) Garantia que s’ofereix, o si escau, la impossibilitat de constituir-la.
f) Lloc, data i signatura del peticionari.
2. El sol·licitant pot adjuntar a la seva petició els documents acreditatius o els justificants que
consideri adequats per donar suport a la seva sol·licitud.
Si l’òrgan que resol la petició ho considera avinent es podrà requerir als interessats per què
presentin la seva darrera liquidació de l’IRPF i de l’Impost societats, si es tractés de persona
jurídica.
3. El termini màxim per resoldre les sol·licituds d’ajornament i fraccionament és de set mesos.
Transcorregut aquest termini sense que hagin estat resoltes de manera expressa, aquelles
s’entendran desestimades.
4. No es concediran ajornaments o fraccionaments a aquells contribuents que mantenguin deutes
per altres conceptes en via executiva. En tot cas la sol·licitud serà tramitada per la globalitat del
deute pendent a nom del sol·licitant en el moment de la presentació, tret dels rebuts que encara
es trobin en període de pagament voluntari.
5.Quan la sol·licitud de fraccionament es presenti en període voluntari, si al final d’aquest
termini està pendent de resolució no es dictarà la providència de constrenyiment.
Quan es presenti en període executiu, se suspendran cautelarment les actuacions de cobrament
fins a la resolució de la sol·licitud.
6. L´atorgament d’un fraccionament no pot comportar la devolució d’ingressos ja recaptats, i
aquests tindran sempre la consideració de primer pagament a compte.
Article 73 - Interessos de demora.
1.- Les quantitats, el pagament de les quals s'ajorni, exclòs, si escau, el recàrrec de
constrenyiment, acreditaran interessos de demora pel temps que duri l'ajornament i al tipus
d'interès de demora fixat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat que serà el legal si hi ha
aval solidari d’entitat de crèdit o societat recíproca o certificat d’assegurança de caució.
2.- En l'aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles:
a) El temps d'ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins a la fi del
termini concedit.
b) En cas de fraccionament, es computaran els interessos acreditats per cada fracció des del
venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, que s'haurà de satisfer
juntament amb la fracció.
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Article 74 - Efectes de la falta de pagament
1.- En els ajornaments, la falta de pagament al venciment de les quantitats ajornades
determinarà:
a) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment de concedir l'ajornament, la seva
immediata exigibilitat en període executiu.
b) Si el deute es trobava en període executiu, la continuació del procediment de constrenyiment.
2.- En els fraccionaments la falta de pagament determinarà:
a) Si el deute es trobava en període voluntari, l’exigibilitat per via de constrenyiment de les
quantitats vençudes, extrem que serà notificat al subjecte passiu, i se li concediran els terminis
reglamentaris de pagament dels deutes en període executiu. (Art. 108 R.G.R.).
Si no es compleix l'obligació de pagar en aquest termini, es consideraran vençuts els restants
terminis, i s'exigiran també per via de constrenyiment.
b) Si el deute es trobava en període executiu, continuarà el procediment de constrenyiment per a
l'execució de la totalitat del deute fraccionat pendent de pagament.
Article 75 – Garanties
1. Com a regla general, el sol·licitant ha d’oferir una garantia de pagament en forma d’aval
prestat per bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit o societats de garantia recíproca
autoritzats a operar en tot l’Estat o assegurança de caució.
2. Quan es justifiqui la impossibilitat d’obtenir l’aval esmentat l’interessat podrà oferir com a
garanties de pagament les següents:
a) Una hipoteca immobiliària.
b) Una hipoteca mobiliària.
c) Una penyora, amb o sense desplaçament . Només per a fraccionaments de deutes en període
executiu.
d) Un aval personal i solidari de dos contribuents de reconeguda solvència quan el deute no
superi els 3.005,06 €.
3. No s’exigirà cap garantia quan el sol·licitant sigui una administració pública.
4.La garantia cobrirà l’import del principal i dels interessos de demora que es prevegi que
acreditaran, incrementats ambdós conceptes en un 25%.
5.La garantia s’haurà d’aportar en el termini de trenta dies següents al de la notificació de
l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia, s’exigirà
immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus interessos i el recàrrecs
corresponents, sempre que hagi acabat el període reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament
s’hagués sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment.
Article 76 - Aval
Les garanties instrumentades mitjançant aval han de reunir els requisits següents:
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a) L’aval ha de ser solidari respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa dels beneficis
d’excussió i a pagar al primer requeriment de la Recaptació Municipal..
b) L’aval ha de ser de durada indefinida, i quedarà vigent fins que la Recaptació Municipal en
resolgui expressament la cancel·lació.
S’haurà d’acompanyar a la sol·licitud el compromís exprés i irrevocable de l’entitat de
formalitzar l’aval necessari si es concedeix l’ajornament o el fraccionament.
Article 77 En els supòsits de garantia real no dinerària, s’indicaran en paràgrafs separats i diferenciats, la
naturalesa, les característiques, la valoració, la descripció jurídica i, segons sigui procedent, la
descripció física, tècnica, econòmica i comptable dels béns aportats en garantia, amb el detall
suficient perquè pugui ser examinada i, si escau, constituïda, sense altres aclariments,
modificacions o ampliacions. S’hauran d’adjuntar els documents que fonamentin les indicacions
de l’interessat i en especial, una valoració dels béns oferts en garantia feta per professionals o
empreses, especialitzats i independents.
Article 78 - Dispensa de garanties.
1. No s’exigirà garantia quan l’import dels deutes l’ajornament o fraccionament dels quals se
sol·licita sigui inferior a 2000 € .
2. Quan el fraccionament concedit es configuri com un pla de pagaments.
3. En el supòsit que el contribuent demostri fefaentment una escassa pacitat econòmica o
solvència patrimonial, es podrà tramitar la sol·licitud sense garanties.
En aquest cas s’haurà d’aportar la documentació següent:
a) Declaració responsable manifestant la impossibilitat d’obtenir un aval d’una entitat de crèdit
o societat de garantia recíproca i de no posseir béns.
b) Balanç i compte de resultats dels tres últims anys i informe d’auditoria, en cas que se’n tingui
un.
c) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació amb transcendència econòmico-financera o
patrimonial que s’estimi adequada i que justifiqui la possibilitat de complir el fraccionament o
ajornament sol·licitat.

Article 79 - Òrgans competents per a la seva concessió
1.- La concessió i denegació d'ajornaments i fraccionaments de pagament és competència de el
batle, que podrà ser delegada en diferents òrgans.
2.- L'acord de concessió especificarà la classe de garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si
escau, la dispensa d'aquesta obligació.
3.- La resolució de les peticions sobre ajornaments serà notificada als interessats.
Contra l'acord resolutori de l'ajornament o fraccionament de pagament, podrà interposar-se
recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta
notificació.
Contra la denegació d'aquest recurs podrà interposar-se directament recurs contenciós
administratiu.
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4. La concessió de fraccionaments sota l’especialitat de plans de pagaments, al tractar-se d’una
col·laboració voluntaria del subjecte passiu, no requerirà un acord exprés de l’administració per
la seva concessió, sent suficient la voluntat expressada per escrit del ciutadà, i l’informe
favorable del departament de recaptació i amb el vist i plau del regidor d’hisenda.
Article 80 - Suspensió del procediment i reemborsament del cost de les garanties aportades
1.- El procediment recaptatori s'impulsa d'ofici i no se suspendrà sense acord administratiu o
judicial que n'ordeni la suspensió.
Amb caràcter general la suspensió del procediment, en casos d’interposició recursos, només es
concedirà quan es sol·liciti dintre del termini legalment establert per a la presentació del recurs i
s’aporti la garantia que cobreixi el deute total.
2.- Resolt el recurs que va donar lloc a la suspensió, si l'acord no anul·la ni modifica la
liquidació impugnada en període voluntari, el termini de pagament serà, en funció de la data de
notificació de la resolució, si es rep entre l'1 i el 15 fins el 20 del mes següent, i la rebuda entre
el 16 i el darrer de cada mes fins el 5 del segon mes següent. Si la resolució dóna lloc a la
modificació de l'acte o ordena la retroacció del procediment, el deute resultant haurà de ser
ingressat en els mateixos terminis previstos anteriorment.
Tot i així, quan el deute hagués estat suspès, un cop conclosa la via administrativa, la
Recaptació no iniciarà o reprendrà les actuacions mentre no conclogui el termini per interposar
recurs contenciós administratiu, si es manté la vigència de la caució aportada. En aquest cas si
l'interessat comunica la interposició del recurs, es mantindrà la paralització en tant conservi la
seva vigència la garantia aportada en via administrativa, fins que l'òrgan judicial competent
adopti la resolució que correspongui en relació a aquesta suspensió.
3.- La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantia:
a) Si el deute es troba en període de pagament voluntari, la suma del principal (quota
inicialment liquidada) més els interessos de demora.
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute tributari existent en el
moment de la suspensió més els interessos de demora que es generin a partir d’aquesta data.
La garantia podrà consistir en qualsevol del mitjans següents.
a) Diners en efectiu o valors públics.
b) Aval prestat per entitat bancària o creditícia qualificada.
c) Fiança personal i solidaria d’altres contribuents de reconeguda solvència.
.
4.- No obstant això, es suspendrà immediatament el procediment de constrenyiment, sense
necessitat de prestar garantia, quan l'interessat demostri que s'ha produït en el seu perjudici error
material, aritmètic o de fet en la determinació del deute, o bé que aquest deute ha estat ingressat,
condonat, compensat, ajornat o suspès.
Verificades les proves aportades pel deutor, i en el termini màxim de tres mesos, s'ordenarà
l'anul·lació d'actuacions i, en el seu cas, es practicarà una nova liquidació o s'ordenarà la
continuació del procediment.

131

5.- Interposada terceria de domini, un cop s'han pres les mesures d'assegurament que
procedeixin, es suspendrà el procediment respecte dels béns o drets controvertits, prosseguint-se
contra la resta de béns i drets del deutor que no hagin estat objecte de terceria.
6.- Es reemborsarà, previ acreditament del seu import, el cost de les garanties aportades per
suspendre l'execució d'un deute tributari, en quant aquest sigui declarat improcedent per
sentència o resolució administrativa i aquesta declaració adquireixi fermesa. El reemborsament
del cost de les garanties aportades per obtenir la suspensió de l'execució dels deutes tributaris
abastarà les despeses necessàries per a la seva formalització, manteniment i cancel·lació, en els
termes previstos en el Reial Decret 136/2000 de 4 de febrer. Quan el deute tributari sigui
declarat parcialment improcedent, el reemborsament abastarà la part corresponent del cost de les
referides garanties.

CAPÍTOL V - PRESCRIPCIÓ I COMPENSACIÓ
Article 81 – Prescripció
1. Prescriuran als quatre anys els drets següents:
a) El dret de l’Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.
b) El dret de l’Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
e) A reconèixer o liquidar crèdits al seu favor, contant dit termini des del dia en que el dret es
pogué exercitar.
f) Al cobrament dels crèdits reconeguts o liquidats a comptar des de la data de la seva
notificació o, si aquesta no fos preceptiva, des del seu venciment.
2. El termini de prescripció s’interromprà conforme a l’article 68 de la Llei General Tributaria.
3. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la
data de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
Article 82 – Compensació
1.- Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió, tant
voluntària com executiva, amb les obligacions reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor.
2.- Quan els deutes es trobin en període executiu, el batle, o l'òrgan en què delegui, pot ordenarne la compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor.

CAPÍTOL VI - CRÈDITS INCOBRABLES
Article 83 - Situació d'insolvència
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1.- Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió
recaptatòria per resultar fallits els deutors principals i els responsables solidaris, i no existeixen,
o resulten també fallits, els responsables subsidiaris.
2.- Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i responsables, es declararan
provisionalment extingits els deutes, mentre no es rehabilitin en el termini de prescripció. El
deute quedaria definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini.
3.- Declarat fallit un deutor, els crèdits contra seu de venciment posterior seran donats de baixa
per referència a l'esmentada declaració, si no existeixen altres obligats o responsables.
4.- A l'efecte de declaració de crèdits incobrables, el cap de la Recaptació Municipal
documentarà degudament els expedients, formulant proposta que, amb la conformitat de la
Tresoreria, se sotmetrà a fiscalització de la Intervenció i aprovació de l'Alcaldia, o òrgan en què
delegui. En relació amb els criteris d'economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla a
continuació la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit
incobrable, segons la seva quantia.
Article 84 - Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits incobrables.
1.- Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental amb el
d’eficàcia administrativa, s’estableixen els requisits i condicions que hauran de verificar-se amb
caràcter previ a la proposta de declaració de crèdits incobrables.
2.Com a principi general ha de quedar justificada la inexistència de béns embargables del deutor
i dels responsables solidaris, segons l’art. 164 del RGR.
3.La declaració de fallits haurà d’instrumentar-se en expedient iniciat per la Recaptació
Municipal, que el remetrà a la Tresoreria Municipal un cop documentat amb el que es disposa
en els apartats següents.
4. La documentació justificativa serà diferent en funció dels següents supòsits:
4.1 Expedients per deutes acumulats d’import inferior a 60 € amb una antiguitat mínima dels
deutes continguts a l’expedient de dos anys.
Es formularà proposta en qualsevol dels següents casos:
a) Intentada la notificació en tots els domicilis que figuren en els valors i en el domicili que
consta en el Padró d’Habitants resulti el deutor desconegut.
b) Intentada la notificació en els domicilis assenyalats a l’apartat a) en distintes ocasions resulti
absent, sempre que no es disposi de NIF.
c) Disposant de NIF del deutor s’ha intentat la notificació en la forma i amb el resultat
assenyalats a l’apartat b) i també s’ha intentat l’embargament de fons en distintes entitats
bancàries amb resultat negatiu.
4.2 Expedients per deutes d’import comprés entre 60.01 € i 300 € , amb una antiguitat mínima
dels deutes continguts a l’expedient de dos anys.
Es formularà proposta quan es donin totes les condicions de qualsevol dels següents supòsits:
a) S’ha intentat la notificació en els domicilis assenyalats en el punt 4.1.a) amb el resultat de
desconegut o absent en diversos repartiments.
- S’ha publicat en el BOIB.
- No es disposa de NIF.
- No s’ha satisfet el deute ni s’ha conegut cap nou element.

133

b) S’ha intentat la notificació pels mitjans i amb el resultat assenyalats en l’apartat a) anterior.
Disposant de NIF del deutor, s’ha intentat l’embargament de fons en distintes entitats bancàries
amb resultat negatiu.
S’ha intentat l’embargament de salaris amb resultat negatiu.
c) S’ha practicat notificació vàlida.
L’embargament de fons en distintes entitats és negatiu.
L’embargament de salaris no és possible.
4.3 Expedients per deutes acumulats superiors a 300 € amb una antiguitat mínima dels deutes
continguts a l’expedient de tres anys.
Es formularà proposta quan es donin totes les condicions de qualsevol dels següents supòsits:
a) S’ha intentat la notificació en els domicilis assenyalats en el punt 4.1.a) amb el resultat de
desconegut o absent en diversos repartiments.
- S’ha publicat en el BOIB.
- No es disposa de NIF.
- No s’ha satisfet el deute ni s’ha conegut cap nou element.
- No figura com a subjecte passiu en el padró de l’IBI o de l’IAE
b) S’ha intentat la notificació pels mitjans i amb el resultat assenyalats en l’apartat a) anterior.
- Disposant de NIF del deutor, s’ha intentat l’embargament de fons en distintes entitats
bancàries amb resultat negatiu.
- S’ha intentat l’embargament de salaris amb resultat negatiu.
- No existeixin béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor.
c) S’ha practicat notificació vàlida
- L’embargament de fons en distintes entitats és negatiu.
- L’embargament de salaris no és possible.
- No existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat a nom del deutor.
- S’ha investigat en el Registre Mercantil amb resultat negatiu.
5.En la tramitació d’expedients de crèdits incobrables per multes de circulació, es podrà
simplificar els requeriments, considerant els paràmetres d’import del deute i reincidència de les
infraccions.
A aquests efectes, i a proposta del Regidor responsable de Circulació, per Resolució de
l’Alcaldia es dictaran normes complementàries de les contingudes en aquesta Ordenança.
Article 85 - Execució forçosa
1.A efectes de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans
utilitzats per el seu cobrament, quan sigui necessari procedir a l’execució forçosa dels béns i
drets del deutor, per deutes inferiors a 300 €, només s’ordenaran les actuacions d’embargament
següents:
a) Deutes de quantia inferior a 60 €.
- Embargament de diners efectiu o de fons dipositats en comptes oberts en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia compreses entre 60 € i 300 €.
- Embargament de diners efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit
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- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini
- Sous, salaris i pensions.
2. A efectes de determinar la quantia a que es refereix el punt anterior, es computaran tots els
deutes d’un contribuent que quedin pendents de pagament i sempre que s’hagués dictat
providència d’embargament.
3.Quan el resultat de les actuacions d’embargament referides en el punt 1 sigui negatiu, es
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.
4.Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300 €, es podrà ordenar
l’embargament dels béns i drets prevists a l’article 169 de la Llei General Tributària, preservant
l’ordre establert en aquest precepte.
5.Malgrat el previst en el punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual sigui molt
superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer i s’actuarà tenint en compte les seves
indicacions.
6. Sense perjudici del criteri general reflectit a l’apartat anterior , quan el deutor hagi sol·licitat
l’alteració de l’ordre d’embargament dels seus béns, es respectarà el contingut de tal sol·licitud
sempre que amb això, a criteri de l’òrgan de recaptació, la realització el dèbit no es vegi
dificultada.
Article 86 – Deute mínim:
Seran anul·lats i donats de baixa en comptes els deutes en els que concorrin els següents
requisits:
a) Que estiguin en període executiu.
b) Que l’import de la liquidació en període voluntari fos igual o menor a 6€.

SECCIÓ 4ª. INSPECCIÓ
SUBSECCIÓ 1ª. PROCEDIMENT
Article 87 - La Inspecció dels Tributs
Constitueixen la Inspecció dels Tributs els òrgans de l'Administració de la Hisenda Pública
Local que tenen encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels diferents
subjectes passius i altres obligats tributaris amb la finalitat de verificar l'exacte compliment de
les seves obligacions i deures amb la Hisenda Pública Local, procedint, si escau, a la
regularització corresponent.
La Inspecció dels Tributs podrà tenir atribuïdes altres funcions de gestió tributària. Tanmateix,
els òrgans amb funcions en matèria de gestió podran efectuar la comprovació formal de les
dades consignades en les declaracions tributàries presentades.
Article 88 - Funcions de la Inspecció dels Tributs
La inspecció tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives dirigides a:
a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per el descobriment dels que
siguin ignorats per l’Administració.
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b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels obligats
tributaris.
c) La realització d’actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs,
d’acord amb l’establert en els articles 93 i 94 de la Llei General Tributaria
d) La comprovació del valor dels drets, rendes, productes, bens, patrimonis, empreses i demés
elements, quan sigui necessari per a la determinació de les obligacions tributaries, essent
d’aplicació el disposat als articles 134 i 135 de la Llei General Tributaria.
e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de beneficis o
incentius fiscals i devolucions tributaries, així com per a l’aplicació de règims tributaris
especials.
f) La informació als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus
drets i obligacions tributaries i la forma en que s’hagin de complir les darreres.
g) La pràctica de les liquidacions tributaries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació.
h) La realització d’actuacions de comprovació limitada, conforme a l’establert en els articles
136 a 140 de la Llei General Tributaria.
i) L’assessorament i informe a òrgans de l’Administració pública.
j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent, que se
regiran pel disposat a la seva normativa específica i, en defecte de regulació expressa, per les
normes del capítol IV de la Llei General Tributaria amb exclusió de l’article 149.
k) Les demés que s’estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les autoritats
competents.
Article 89 - Personal inspector
1.- Les actuacions inspectores les realitzaran els funcionaris que ocupin els corresponents llocs
de treball en la Inspecció Tributària, sota la supervisió immediata de qui en tingui el
comandament, que serà qui en dirigirà, n'impulsarà i en coordinarà el funcionament, amb
l'autorització preceptiva de la Batlia-Presidència.
2.- No obstant això, actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o
circumstàncies amb transcendència tributària podran encomanar-se a altres treballadors públics
que no tinguin la condició de funcionaris.
3.- Els funcionaris de la Inspecció Tributària Local, en l'exercici de les funcions inspectores,
seran considerats agents de l'autoritat, a l'efecte de la responsabilitat administrativa i penal de
qui ofereixi resistència o cometi atemptat o desacatament contra ells, de fet o de paraula, en
actes de servei o amb motiu d'acte de servei.
4.- L'Ajuntament proveirà al personal inspector d'un carnet o altra identificació que els acrediti
per al desenvolupament del seu lloc de treball.
Article 90 - Classes d'actuacions
1.- Les actuacions inspectores podran ser:
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a) De comprovació i investigació.
b) D'obtenció d'informació amb transcendència tributària.
c) De valoració.
d) D’informe i assessorament.
2.- L'abast i contingut d'aquestes actuacions és el definit en la Llei general tributària, el
Reglament general d'inspecció dels tributs i altres disposicions que siguin d'aplicació, tot això
referit, exclusivament, als tributs municipals.
3.- L'exercici de les funcions pròpies de la Inspecció Tributària Local s'adequarà als
corresponents plans d'actuacions inspectores, aprovades per la Batlia-Presidència, sense
perjudici de la iniciativa dels actuaris d'acord amb els criteris d'eficàcia i oportunitat.
4.- En els supòsits d'actuacions de col·laboració amb altres administracions tributàries, la
inspecció tributària local coordinarà amb elles els seus plans i programes d'actuació, i les seves
actuacions tindran l'abast previst en la reglamentació del règim de col·laboració de què es tracti.
5.- La Inspecció Tributària Local podrà dur a terme actuacions de valoració a instància d'altres
òrgans responsables de la gestió tributària o recaptatòria.
Article 91 - Lloc i temps de les actuacions
1.- Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament:
a) En el lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili tributari o en el del representant que per
a aquest efecte hagués designat.
b) On es realitzin totalment o parcial les activitats gravades.
c) On existeixi alguna prova, al menys parcial, del fet imposable.
d) En les oficines públiques quan els elements sobre els que s'hagin de realitzar les actuacions
puguin ser examinats en elles.
2.- La Inspecció determinarà en cada cas el lloc on s'hagin de desenvolupar les seves actuacions,
i ho farà constar en la corresponent comunicació.
3.- El temps de les actuacions es determinarà pel que disposa a aquest respecte el Reglament
general de la inspecció dels tributs.
Article 92 - Els obligats tributaris en el procediment d'inspecció i la seva representació
1.- Són obligats tributaris els qui com a tal estan definits en la Llei general tributària, en el
Reglament general de la inspecció dels tributs i en la resta de normes aplicables a aquest efecte.
Els deures a què estan obligats i els drets que els assisteixen són els establerts en la normativa
abans esmentada.
2.- Els obligats tributaris podran actuar per mitjà de representant, que haurà d'acreditar aquesta
condició, amb la qual cosa s'entendran realitzades les actuacions corresponents amb el subjecte
passiu o obligat tributari.
Article 93 - Iniciació i desenvolupament de les actuacions inspectores
1.- Les actuacions de la Inspecció podran iniciar-se:
a) Per pròpia iniciativa, com a conseqüència dels plans específics de cada funcionari, equip o
unitat d'inspecció o sense subjecció a un pla previ per ordre superior del cap de la inspecció.
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b) A petició de l'obligat tributari.
2.- En els cas previst en la lletra b) anterior el cap d'inspecció en ponderarà i valorarà la
conveniència de la realització.
3.- Les actuacions de la inspecció es podran iniciar mitjançant comunicació notificada o
personant-se sense prèvia notificació, i es desenvoluparà amb l'abast, les facultats i els efectes
que estableix el Reglament general de la inspecció dels tributs.
4.- El personal inspector podrà entrar en les finques, locals de negoci i altres llocs on es
desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació o es
produeixin fets imposables, quan es consideri precís en ordre a la pràctica de l'actuació
inspectora.
5.- Les actuacions de comprovació, investigació i les de liquidació es duran a terme en un
termini màxim de dotze mesos comptats des de la data en que es notifiqui a l'obligat tributari
l'inici d'aquestes actuacions fins la data en la que es dicti l'acte administratiu que resulti de les
mateixes, tret que es produeixin interrupcions justificades o dilacions imputables al contribuent,
o que se n'acordi l'ampliació en la forma prevista en el Reglament General d'Inspecció dels
Tributs.
Article 94 - Documentació de les actuacions inspectores
Les actuacions de la Inspecció dels Tributs es documentaran en diligències, comunicacions,
informes i actes prèvies o definitives. Aquests documents tindran les funcions, finalitats i
efectes que per a ells estableix el Reglament general de la inspecció dels tributs, que es
tramitaran conforme al que estableix aquest Reglament, entenent a aquest efecte que les
referències que figuren a l’inspector-cap són per a qui sigui en aquell cas el cap d'inspecció.

SUBSECCIÓ 2ª. RÈGIM SANCIONADOR
Article 95 - Infraccions i sancions tributàries
Les infraccions en matèria tributària seran sancionades d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària, el Reial Decret 1930/98 d'11 de setembre, que desenvolupa el règim
sancionador tributari, la normativa pròpia de cada tribut, els reglaments dictats en el seu
desenvolupament i el dels mateixos reglaments i, si escau, les ordenances de cada tribut.
Article 96 - Procediment sancionador
1.-El termini màxim de resolució de l'expedient sancionador serà de sis mesos des de la
notificació de la comunicació de l’acord d’inici del procediment (art. 211.2 Llei General
Tributaris).
2.-L'execució de les sancions tributàries quedarà automàticament suspesa sense necessitat
d'aportar garantia per la presentació en temps i forma del recurs o reclamació administrativa que
contra aquelles procedeixi i sense que puguin executar-se fins que siguin fermes en via
administrativa.
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DISPOSICIÓ FINAL
1.-S'autoritza al batle, o l'òrgan en què delegui, per dictar les instruccions que siguin
necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la present Ordenança.
2.- La present ordenança fou aprovada definitivament a data 14 de desembre de 2009. Entrarà
en vigor a partir de l’1 de gener de 2010, prèvia publicació en el BOIB, atès l’article 17.4 del
RD Legislatiu 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.
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