
anunciará en el Boletín de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y pro-
ducirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos
pasivos. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, la cual ha sido aprobada definitivamente
por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de día 23 de diciembre  de 2011,  entra-
rá en vigor el día de su publicación íntegra en el B.O.I.B. y en cualquier caso el
día 01/01/2012, y continuará en vigor mientras no se acuerde su modificación o
derogación.

Anexo:
Impuesto  sobre vehiculos de tracción mecánica
Tarifas vigentes a partir del  1 de enero de 2012 

CLASE DE VEHÍCULO Y POTENCIA CUOTAS MÍNIMAS SEGÚN L. 
COEFICIENTES APLICADOS CUOTAS TRIBUTARIAS

PRESUPUESTOS DEL ESTADO
SOBRE CUOTAS MÍNIMAS RESULTANTES

ART 95.4 RD 2/2004 2009

A) TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales 12,62 € 
1,8507 23,36 €
De 8 a 11,99 caballos fiscales 34,08 € 
1,8720 63,80 €
De 12 a 15,99 caballos fiscales 71,94 € 
1,8405 132,40 €
De 16 a 19,99 caballos fiscales 89,61 € 
1,9766 177,12 €
De 20 o més caballos fiscales 112,00 € 
1,9766 221,38 €

B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas 83,30 € 
1,8504 154,14 €
De 22 a 50 places 118,64 € 
1,8506 219,55 €
De más de 50 plazas 148,30 € 
1,8508 274,47 €

C) CAMIONES
De menos de 1.000 kg de carga útil 42,38 €
1,8579 78,74 €
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 83,30 €
1,8504 154,14 €
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil 118,64 € 
1,8506 219,55 €
De más de 9.999 kg de carga útil 148,30 € 
1,8508 274,47 €

D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales 17,67 € 
1,8599 32,86 €
De 16 a 25 caballos fiscales 27,77 € 
1,8383 51,05 €
De más de 25 caballos fiscales 83,30 € 
1,8504 154,14 €

E) REMOLQUES I SEMIREMOLQUES

De menos de 1.000 i más de 750 kg 17,67 € 
1,8599 32,86 €
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 27,77 € 
1,8383 51,05 €
De más de 2.999 kg de carga útil 83,30 € 
1,8504 154,14 €

F) OTROS VEHÍCULOS
Ciclomotors de dues rodes 4,42 € 
1,9151 8,46 €
Ciclomotores de más de dos ruedas* 4,42 € 
2,0000 8,84 €
Motocicletas hasta 125 cc 4,42 € 
1,9151 8,46 €
Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc 7,47 € 
1,8326 13,69 €
Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc 15,15 € 
1,8245 27,64 €
Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc 30,29 € 
1,9769 59,88 €
Motocicletas de más de 1.000 cc 60,58 € 
1,9769 119,76 €

Segundo.- El citado acuerdo de modificación y la ordenanza fiscal regu-
ladora modificada se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares y se aplicará a partir del término que marca la Disposición
Final de la referida Ordenanza Fiscal.

Tercero.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación del cita-
do tributo, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde el día siguiente a la publica-
ción del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

Inca.23 de diciembre de 2011
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Rafel Torres Gomez 

_______________________

ACORDS DEFINITIUS:

1r. En relació a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora  de la taxa del segell municipal, aprovada inicialment per acord de
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2011, s’ha presentat una
al.legació com és:

a)Per part del grup municipal del PSOE una al.legació amb registre d’en-
trada 14995/2011(en la qual al.lega que no s’apliqui la nova tarifa proposada per
la situació econòmica i per evitar greuges comparatius en relació als inquers que
no es poden casar en cap de setmana)

Es proposa desestimar íntegrament la referida sol.licitud i per tant.resulta
el text definitiu que a continuació es publica íntegrament de conformitat amb
l’article 17.3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Texte refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals).

Text annex que es descriu en l’acord anterior:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Concepte 310,00
Fonament i naturalesa

ARTICLE 1

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i conformement al que disposen els articles del 15 al 19 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004, aquest
ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es
regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que esta-
bleix l’article 58 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, (RD
legislatiu 2/2004), amb relació a l’article 20.4.S.

Fet imposable

ARTICLE 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desen-
volupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de docu-
ments que l’Administració o les autoritats municipals expedeixin i d’expedients
que els competeixin. Així mateix, els serveis realitzats en les biblioteques muni-
cipals d’Inca.

2. A aquests efectes, es considerarà tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada per la persona particular
o redundi en el seu benefici, tot i que no hi hagi hagut sol·licitud expressa de la
persona interessada.

3. No es considerarà subjecte a aquesta taxa per l’expedició de documents
administratius els ciutadans dels quals els Serveis Socials de l’Ajuntament
d’Inca informin que manquen de recursos econòmics.

Subjecte passiu

ARTICLE 3

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les
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entitats a què es refereixen els articles continguts en el capítol II, secció 1ª, de la Llei 58/2003, Llei general tributària, que sol·licitin, provoquin o en l’interès de
les quals redundi la tramitació del document, expedient o servei de què es tracti.

Responsables

ARTICLE 4

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles continguts en el
capítol II, secció 3ª, de la Llei 58/2003, Llei general tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de les fallides, concursos, societats i entitats en gene-
ral, en els supòsits i amb l’abast que assenyalen els articles continguts en el capítol II, secció 3ª, de la Llei 58/2003, Llei general tributària.

Exempcions, reduccions i modificacions

ARTICLE 5

Conformement a l’article 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004, en matèria d’aquesta taxa no es reconeixeran
altres beneficis fiscals que els expressament prevists a normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals i, en qualsevol cas, en la forma
que aquest article estableix.

Bases i tarifes

ARTICLE 6

1. Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedients a tramitar, documents a expedir o serveis oferts per les biblioteques municipals..
2. La quota tributària es determinarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s’hagin de tramitar i els serveis oferts per les biblioteques muni-

cipals, d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta ordenança.

Meritació
ARTICLE 7

1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la tramitació dels documents, expedients i serveis subjectes al tri-
but.

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article 2n, la meritació es produeix quan tenen lloc les circumstàncies que originin l’actuació municipal d’o-
fici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de la persona interessada, però redundi en el seu benefici.

3. No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

Declaració i ingrés

ARTICLE 8

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

2. Els escrits rebuts pel conducte a què fa referència l’article 66 de la Llei de procediment administratiu, que no vinguin degudament reintegrats, seran adme-
sos provisionalment, però no es podran tramitar sense que se’n corregeixi la deficiència. A aquest fi es requerirà a la persona interessada que, en el termini de deu
dies, aboni les quotes corresponents amb l’avís que, transcorregut aquest termini sense que ho hagi fet, es tindran els escrits per no presentats i s’arxivarà la sol·lici-
tud.

3. Els certificats o documents que expedeixi l’Administració en virtut d’ofici de jutjats o tribunals per a tota classe de plets no es lliuraran ni trametran sense
que prèviament s’hagi satisfet la corresponent quota tributària.

4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei públic no es presti, s’escaurà la devolució de l’import corresponent.

5. Excepcionalment, l’ingrés de les tarifes meritades a conseqüència dels serveis oferts per les biblioteques municipals es farà en les mateixes instal·lacions
a on es troben les biblioteques.

Infraccions i sancions

ARTICLE 9

En matèria d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general i la Llei
general tributària, i les disposicions que la complementin i desenvolupin.

Annex en relació a les tarifes vigents:
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER 2012

Certificacions TARIFES
2012

Epígraf Concepte Import
1.0 Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o la Intervenció de  l’Ajuntament o la Batlia sobre els documents o dades 

compreses dins el darrer quinquenni 2,09 €
1.1 Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o la Intervenció de  l’Ajuntament o la Batlia sobre els documents 

o dades amb data de més de cinc anys fins a deu 3,40 €
1.2 - Quan els certificats que s’expedeixin sobre documents o dades amb data de més de deu anys, per cada quinquenni i foli.

- Per fer el còmput de temps, el càlcul es practicarà a partir de la data de sol·licitud del certificat. 6,84 €
1.3 Certificat final d’obres, per cada habitatge o local 22,94 €
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1.4 Certificat d’antiguitat 114,74 €
1.5 Certificacions en general, no compreses en els apartats anteriors, pel primer foli útil 2,09 €
1.6 En la resta de folis 2,09 €

Queden excloses del pagament de la taxa les certificacions de residència, convivència i empadronament, 
Així com els volants d’empadronament. 
Expedients administratius*-. 
Epígraf Concepte
2.1 Informes sobre dades estadístiques, per cada un 114,74 €
2.2 Informes o certificacions urbanístiques i/o sobre edificació per l’emissió dels quals sigui necessària la intervenció de tècnics de grau mitjà o superior. 34,38 €

En el cas de ser necessari el desplaçament del tècnic 40,13 €
2.3 Confecció d’extracte informatiu per accident de trànsit, a petició de part 34,38 €
2.4 Confecció d’informe per accident de trànsit, a petició de part 34,38 €
2.5 Fotocòpies de plànols

Mida DIN A2, DIN A1 i DIN A0 2,51 €
Mida DIN A3 i DIN A4 1,25 €

2.6 Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d’expedients administratius, ordenances municipals de tota classe i de 
reglaments interiors que es facilitin a particulars per cada foli 0,10 €

Autoritzacions i llicències

Epígraf Concepte Import
3.1 Per cada llicència de parcel·lació urbanística en sòl urbà o rústic 229,48 €
3.2 Per cada aprovació de modificació de llicència urbanística aprovada anteriorment, sense que existeixi augment de pressupost 229,48 €
3.3 Llicències o permisos de caràcter temporal i amb una durada inferior a l’any natural per a distribució de publicitat dinàmica 114,74 €
3.4 Carnet per cada agent publicitari autoritzat per a la distribució de publicitat en mà, anualment 22,94 €
3.5 Relatius a la celebració de noces o de constitució de parelles estables, cal diferenciar el següents suposits:

a) Les que es celebrin a l’Ajuntament (sala de plens o en altres dependències), els dies laborales 68,81 €
quan els conteients, qualsevol o ambdós, resideixi a Inca la reducció serà del 100%
b) Les celebrades en diumenge, dissabte o festiu, si algú dels contraients és d’Inca 75,00 €
Si ambós contraients són de fora d’Inca 150,00 €

3.6 - Validació de poders 5,85 €
- Legalització de firmes, acaraments i compulses simples de títols i documents  ‘Per full’ 0,37 €

3.7 Per tota classe de llicències o permisos no ressenyats 11,44 €
3.8 Per cada expedient de declaració prèvia d’interés general per obres o instal.lacions 229,48 €
4 Sol·licituds per optar a proves de selecció de personal

Funcionaris                  Laborals                    Tarifa
A 01                       17,19 € 17,19 €
B                                02                       13,74 € 13,74 €
C                                05                       10,29 € 10,29 €
D                                07                         6,84 € 6,84 €
E                                10                          6,84 € 6,84 €

A l’efecte exclusiu d’assenyalar les tarifes d’aquesta ordenança, els nivells del personal laboral han estat distribuïts en la forma anterior. 

L’atribució del grup o nivell respectiu es regirà per la normativa que sigui d’aplicació. 

Serveis oferts per les biblioteques

Epígraf Concepte
5.1 Expedició del carnet de la biblioteca:

- Expedició inicial del carnet de la biblioteca 0,00 €
- Duplicat del carnet de la biblioteca (per pèrdua o deteriorament) 0,68 €

5.2 Reprografia
- Fotocòpies 0,10 €
- Impressions per pàgines web (per full) 0,16 €
- Impressions de bases de dades 0,10 €
- Gravació en disquet d’informació de la web (disquet verge) 1,67 €

5.3 Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents: - 
- Unitat de llibre 18,34 €
- Exemplar de revista 5,70 €
- Unitat de disc compacte 19,49 €
- Unitat de vídeo 24,09 €
- Unitat de CD-ROM 34,38 €
- Unitat de DVD 34,38 €

5.4 Préstec interbibliotecari
- Despeses de transport per cada sol·licitud 1,36 €

5.5 Serveis d’Internet i d’ús d’ordinadors
- Per connexió a Internet (per cada mitja hora o fracció) 1,36 €

Disposició final:
La present ordenança fiscal, aprovada definitivament per acord de  l’Ajuntament en Ple, en sessió de dia 23/12/2011, entrarà en vigor el dia de la seva publi-

cació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2012 i continuarà en vigor fins que no s’acordi la seva modi-
ficació o derogació.

2n.- El referit acord de modificació i l’ordenança fiscal reguladora modificada es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i s’aplicarà a partir del termini que marca la Disposició Final de la referida Ordenança Fiscal.

3r.- Contra el present acord definitu de modificació del tribut referit i, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del present acord en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Inca,  23 de desembre de 2011
El Batle, Rafel Torres Gómez
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_____________________

ACUERDOS DEFINITIVOS

PRIMERO: En relación a la aprobación inicial de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa reguladora de expedición de documentos
administrativos (sello municipal) aprobada inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de octubre de 2011,  se ha presentado
la siguiente alegación:

Por parte del Grupo Municipal PSOE con registro de entrada 14995/2011
(en la cual se solicita que no se aplique la nueva tarifa por la situación econó-
mica y para evitar agravios comparativos en relación a los que no se puedan
casar el fin de semana).

Se propone desestimar íntegramente la presente solicitud y por tanto
resulta el texto definitivo que a continuación se publica íntegramente de con-
formidad con el artículo 17.3 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales).

Texto anejo que se describe en el texto anterior:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto 310,00
Fundamento y naturaleza

ARTÍCULO 1. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
las bases de régimen local, y con arreglo al que disponen los artículos 15 a 19
del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales R.D.
Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de docu-
mentos administrativos, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, las nor-
mas de la cual atienden a lo que establece el artículo 58 del texto refundido de
la Ley reguladora de las haciendas locales, (R.D. Legislativo 2/2004), en rela-
ción con el artículo 20.4.S. 

Hecho imponible

ARTÍCULO 2.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
documentos que la Administración o las autoridades municipales expidan y de
los expedientes que sean de su competencia. Asimismo, los servicios realizados
en las bibliotecas municipales de Inca. 

2. A estos efectos, se considerará tramitada a instancia de parte cualquier
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o
redunde en su beneficio, aun cuando no haya habido solicitud expresa del inte-
resado. 

3. No se considerará sujeta a esta tasa la expedición de documentos admi-
nistrativos a ciudadanos a quienes los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Inca informen que carecen de recursos económicos. 

Sujeto pasivo

ARTÍCULO 3. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas, y las
entidades a que se refieren los artículos contenidos en el Capítulo II, Sección 1ª
de la Ley 58/2003, Ley general tributaria, que soliciten, provoquen o en interés
de las cuales redunde la tramitación del documento, expediente o servicio de
que se trate. 

Responsables

ARTÍCULO 4. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos contenidos
en el Capítulo II, Sección 3ª de la Ley 58/2003, Ley general tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de las quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el  alcance que señalan los artí-
culos contenidos en el Capítulo II, Sección 3ª de la Ley 58/2003, Ley general
tributaria. 

Exenciones, reducciones y modificaciones

ARTÍCULO 5. 

Con arreglo al artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales, R.D. Legislativo 2/2004, en materia de esta tasa no se reco-
nocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales y, en
cualquier caso, en la forma que este artículo establece. 

Bases y tarifas

ARTÍCULO 6. 

1. Constituirá la base de la presente exacción la naturaleza de los expe-
dientes a tramitar, documentos a expedir o servicios ofrecidos por las bibliote-
cas municipales. 

2. La cuota tributaria se determinará según la naturaleza de los documen-
tos o expedientes que se tengan que tramitar y los servicios ofrecidos por las
bibliotecas municipales, de acuerdo con las tarifas contenidas en el anexo de
esta ordenanza. 

Devengo.

ARTÍCULO 7. 

1. Se devenga  la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se pre-
senta la solicitud que inicia la tramitación de los documentos, expedientes y ser-
vicios sujetos al tributo. 

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se
produce cuando tienen lugar las circunstancias que originan la actuación muni-
cipal de oficio o cuando ésta se inicia sin solicitud previa del interesado, pero
redunde en su beneficio. 

3. No se tramitarán las solicitudes sin que se haya efectuado el pago
correspondiente. 

Declaración e ingreso

ARTÍCULO 8. 

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 
2. Los escritos recibidos por el conducto a que  hace referencia el artícu-

lo 66 de la Ley de procedimiento administrativo que no vengan debidamente
reintegrados serán admitidos provisionalmente, pero no se podrán tramitar sin
que se corrija la deficiencia. A este fin se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días, abone las cuotas correspondientes con el aviso que, transcu-
rrido este plazo sin que lo haya hecho, se tendrán los escritos por no presenta-
dos y se archivará la solicitud. 

3. Los certificados o documentos que expida la Administración en virtud
de oficio de juzgados o tribunales para toda clase de pleitos no se entregarán ni
tramitarán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tri-
butaria. 

4. Cuándo por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad admi-
nistrativa o el servicio público no se preste, procederá la devolución del impor-
te correspondiente. 

5. Excepcionalmente, el ingreso de las tarifas devengadas a consecuencia
de los servicios ofrecidos por las bibliotecas municipales se hará en las mismas
instalaciones dónde se encuentran las bibliotecas. 

Infracciones y sanciones

ARTÍCULO 9. 

En materia de infracciones tributarias y de las sanciones que correspondan
en cada caso, se estará  a lo que dispone la Ordenanza fiscal general, la Ley
general tributaria y las disposiciones que las complementen y desarrollen. 

Anexo en relación a las tarifas vigentes:

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Tarifas vigentes a partir del 1 de enero  de 2012

(ver versión en lengua catalana)

Disposición final
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La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, en sesión de día 23 de diciembre  de 2011, entra en vigor
el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y comenzará
a aplicarse a partir del  uno de enero del dos mil  doce y continuará en vigor
hasta que no se acuerde su modificación o derrogación.

Segundo.- El referido acuerdo de modificación, imposición y  ordenación,
con la ordenanza fiscal que ahora se aprueba definitivamente se publicará ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
y se aplicará a partir del plazo que marca la Disposición Final de la referida
Ordenanza Fiscal, como es desde el uno de enero de dos mil doce (1/1/2012)

Tercero.- Contra el presente acuerdo definitivo de imposición y ordena-
ción del citado tributo, los interesados podrán interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde el día
siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en conformidad con los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

Inca, 23 de diciembre de 2011
EL ALCALDE-PRESIDENTE,  Rafel Torres Gomez 

______________________

ACORDS DEFINITIUS:

1r. En relació a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora  de les taxes reguladores de l’aprofitament i ocupació del vol, sòl i
subsòl de la via pública, aprovada inicialment per acord de l’Ajuntament Ple en
sessió celebrada el 28 d’octubre de 2011, s’ha presentat una al·legació com és:

a)Per part del grup municipal del PSOE una al·legació amb registre d’en-
trada 14998/2011 (manifesta que la nova tarifa a aplicar als caixers no ha tingut
en compte la classificació dels carrers)

Es proposa desestimar íntegrament la referida sol·licitud i resulta el text
definitiu que a continuació es publica íntegrament de conformitat amb l’article
17.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Texte refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals).

Text annex que es descriu en l’acord anterior:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS
PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL

SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA O DELS
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC MUNICIPALS

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que preveuen els articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles del 15 al 19 de l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aquest ajuntament continua exigint de conformitat amb la
present ordenança fiscal les taxes municipals que afecten les utilitzacions priva-
tives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que
s’especifiquen en la descripció dels fets imposables, bases imposables i liquida-
bles, tipus impositius i les quotes tributàries resultants que es contenen en aques-
ta ordenança fiscal.

ARTICLE 2. Fet imposable

1. Vindrà determinat per qualsevol utilització o aprofitament especial del
domini públic local, es faci o no amb autorització municipal.

2. En particular, aquesta ordenança afecta les utilitzacions o aprofitaments
següents:

a) Ocupació del subsòl del domini públic municipal per transformadors,
canonades per a la conducció de líquids fluids, dipòsits de líquids, cambres, pas-
sadissos, obertura de sondatges i rases que no siguin per a la connexió de ser-
veis públics i qualssevol altres similars.

b) Ocupació del sòl del domini públic municipal per materials, enderrocs,
tanques i 

similars, aparells automàtics, puntals o estintols, pals, transformadors, per
aparells automàtics accionats per monedes, per taules i cadires amb finalitat
lucrativa, per quioscs, parades de cotxes de lloguer o autotaxis, per ocupacions
de terrenys amb parades, casetes per a la venda, espectacles i atraccions que no
tinguin caràcter permanent, per venda ambulant o per l’exercici d’indústries de
carrer d’acord amb el que regulen les disposicions vigents o de rodatge cinema-
togràfic, per entrada de vehicles a través de les voravies, reserves de via públi-
ca per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega; en definitiva, per qualsevol
ocupació, utilització o aprofitament del sòl de la via pública o de terrenys d’ús
públic que faci referència, afecti o beneficiï de manera particular els subjectes
passius.

c) Ocupació de la volada del domini públic municipal per rails, pals,
cables, aïlladors, caixes d’amarratge, de distribució o de registre i, en definitiva,
per qualsevol altra utilització, ocupació o aprofitament de la volada de la via
pública que faci referència de manera particular als subjectes passius, els afecti
o els beneficiï. 

ARTICLE 3. Obligats al pagament

1) Són subjectes passius de les presents taxes en concepte de contribuents
les persones físiques i jurídiques, com també els ens descrits en l’article 36 de
la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre), que utilitzin o apro-
fitin especialment el domini públic local en benefici particular o en gaudeixin
en qualsevol de les formes descrites en l’article segon d’aquesta ordenança fis-
cal, sense perjudici del que disposa l’apartat següent.

2) Són subjectes passius en concepte de substitut del contribuent els pro-
pietaris dels immobles amb relació als quals es doni el fet imposable d’aquesta
ordenança per a l’entrada de vehicles i guals permanents.

3) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a què fa referència a l’article 42 de la
Llei general tributària.

4) 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 àmbit que disposa l’article 43 de la Llei general tribu-
tària.

ARTICLE 4. Base imposable

1. La base imposable d’aquesta ordenança vindrà determinada pels metres
quadrats o lineals, segons la descripció que es farà en les tarifes aplicables,
necessaris o emprats pel beneficiari de la taxa regulada en aquesta ordenança.
Com a mínim es prendrà per base imposable quatre metres lineals, en el supòsit
de guals permanents.

2. Als efectes prevists per aplicar les tarifes contemplades en aquesta
ordenança, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en les categories
relacionades en la seva disposició addicional. Quan l’espai afectat per l’aprofi-
tament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques classifica-
des en categoria diferent, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via de cate-
goria superior.

ARTICLE 5. Base liquidable

No s’admet cap tipus de reducció de la base imposable declarada o com-
provada per l’Administració.

ARTICLE 6. 
Deute tributari

PRIMER:

L’ocupació i l’aprofitament de la via pública o terrenys d’ús públic es
regiran per les tarifes contingudes en el quadre que s’adjunta al final.

SEGON:

Per a les persones sol·licitants de guals que acreditin la seva condició de
persona amb minusvalidesa, amb problemes de mobilitat i que compleixin el
barem de rendiments previst en l’art. 6 de l’Ordenança fiscal municipal de reco-
llida d’escombraries, les quotes previstes a la present ordenança per guals expe-
rimentaran una reducció del 100%. En qualsevol cas, aquesta reducció serà apli-
cable si en l’immoble afectat qualsevol membre de la unitat familiar que allà
resideix té acreditada una minusvalidesa amb problemes de mobilitat. A l’im-
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