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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 íntegramente 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 ordenación 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’entrada 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).
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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 cinematogràfic, per entrada de vehicles a través de les voravies, reserves de via pública 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 aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular o en gaudeixin
en qualsevol de les formes descrites en l’article segon d’aquesta ordenança fiscal, sense perjudici del que disposa l’apartat següent.
2) Són subjectes passius en concepte de substitut del contribuent els propietaris 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 tributària.
ARTICLE 4. Base imposable

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 privatives 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 liquidables, tipus impositius i les quotes tributàries resultants que es contenen en aquesta ordenança fiscal.

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’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques classificades en categoria diferent, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.
ARTICLE 5. Base liquidable
No s’admet cap tipus de reducció de la base imposable declarada o comprovada per l’Administració.
ARTICLE 6.
Deute tributari

ARTICLE 2. Fet imposable
PRIMER:
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, passadissos, obertura de sondatges i rases que no siguin per a la connexió de serveis públics i qualssevol altres similars.
b) Ocupació del sòl del domini públic municipal per materials, enderrocs,
tanques i

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 recollida d’escombraries, les quotes previstes a la present ordenança per guals experimentaran una reducció del 100%. En qualsevol cas, aquesta reducció serà aplicable 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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moble afectat ha de constar empadronada la persona afectada per la minusvalidesa descrita. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 30 de maig de
cada exercici.
NORMES DE GESTIÓ I COBRANÇA

29-12-2011

193

Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que
no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, declaració
per a la qual es formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el que preveu el
vigent Reglament general de recaptació.

ARTICLE 7
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Se sotmetran a prèvia llicència, concessió o autorització tots els aprofitaments i utilitzacions regulades en aquesta ordenança i s’autoliquidarà la taxa
conformement a l’article 27 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i formularà una
declaració en què consti la superfície de l’aprofitament i els elements a instal·lar,
dies prevists de l’ocupació i uns plànols detallats; es delimitarà la superfície que
es pretén ocupar i la seva situació dins el municipi.
En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades podran
sol·licitar a aquest ajuntament la devolució de l’import corresponent, sempre
que no s’hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el domini públic local
i també quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització
o aprofitament del domini públic no s’exerceixi.
No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi autoliquidat la taxa i les persones interessades hagin obtingut la corresponent llicència.
L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoquin.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc a
l’anul·lació de la llicència.
ARTICLE 8
Normes de gestió:
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.
2. Una vegada autoritzada l’ocupació o aprofitament, si no es va determinar amb exactitud la duració de l’aprofitament, s’entendrà prorrogada fins que
es presenti la declaració de baixa per les persones interessades.
3. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent a la presentació de la referida sol·licitud. En aquest cas,
la persona interessada podrà sol·licitar la devolució proporcional dels trimestres
no meritats a conseqüència de la presentació de la baixa. La no presentació de
la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant les quotes resultants.
ARTICLE 9
1. Obligació de contribuir en les taxes regulades en aquesta ordenança
neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública,
en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. Les quotes resultants de les
taxes regulades en aquesta ordenança es meriten per trimestres naturals.
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitament que estiguin autoritzades
i prorrogades, el dia primer de gener.
2. El pagament de les taxes es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe
en la Tresoreria Municipal o on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de
retirar la corresponent llicència.
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitament que estiguin autoritzades
i prorrogades, una vegada incloses en els padrons o matrícules d’aquesta taxa,
per anys naturals en les oficines de la Recaptació Municipal, en els terminis
reglamentaris fixats.
ARTICLE 10
Les quotes no satisfetes en el període voluntari s’hauran de fer efectives
pel procediment de constrenyiment, d’acord amb el Reglament general de
recaptació i normes supletòries i complementàries.

Classificació i categoria de carrers, a efectes d’aplicació de les tarifes contemplades en la present ordenança.
PRIMERA ESPECIAL:
Àngel, plaça de l’ (de J. Armengol a Salord)
Bisbe Llompart
Born (alta)
Campana
Coll
Comerç
Espanya, plaça d’
Estrella
Llibertat, plaça d’
Major
Mare de Déu de Lluc, plaça de la (alta)
Miquel Duran (alta)
Mossèn Bernat Salas
Pau (alta)
Peix
Quartera, plaça de la
Rubí
Sant Domingo, plaça de
Sant Francesc (de Pau fins a Born) (alta)
Santa Maria la Major, plaça de
PRIMERA CATEGORIA:
Alcúdia, avinguda d’
Antoni Maura, avinguda d’
Artà
Barco (fins a cantonada carrer de Jesús)
Bartomeu Coc
Bisbe Cima
Colon, Gran via de
Corró (alta)
Can Dureta
Font
Font Vella, plaça de la
Garroves
General Luque
Germanies
Glòria
Hostals
Jaume Armengol
Jaume I
Jaume II
Jaume Salord
Jesus (de Barco a Reis Catòlics)
Lluc, avinguda de (de Formentor a Sor Clara Andreu)
Mairata
Mostra
Murta
Orgue, plaça de l’
Orient, plaça d’
Palmer (de plaça de Santa Maria la Major a Glòria)
Peraires (d’Hostals a Glòria)
Puresa (cantonada Bartomeu Coc fins a plaça de sa Font)
Ramon Llull (de General Luque a Bisbe Llompart)
Reis Catòlics (fins cantonada amb av. de Jaume I)
Rentadors
Sant Bartomeu (de pl. d’Espanya a cantonada carrer de Martí Metge)
Sant Domingo, carrer de
Sirena
Tren, avinguda del (de Gral. Luque a Germanies )
Can vidal (de Bisbe Cima a Hostals)
SEGONA CATEGORIA:

ARTICLE 11
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Antoni Mateu, plaça d’
Biniamar
Blanquer, plaça del
Costa i Llobera
Formentor
Francesc de Borja Moll (des d’avinguda del Raiguer fins a carrer d’Antoni Mª Alcover)
General Weyler
Grifó
Jocs
Josep Balaguer
Joan d’Àustria (de general Luque fins Rubén Darío)
Juníper Serra
Lledoner, plaça del (tots els carrers confrontants)
Lluc, avinguda de (de Sor Clara Andreu a final)
Mancor
Miquel Bissellach
Miquel Servet
Mossèn Andreu Caimari
Pérez Galdós
Reis Catòlics, avinguda dels (de Jaume I fins a camí vell d’Alcúdia)
Teatre (del carrer de Can Vidal al carrer de les Coves)
Tren, avinguda del (confrontant amb carrers Joan Alcover i la Balanguera)

TERCERA CATEGORIA:
Pla, avinguda del
Boters, carrer dels
Ferrers, carrer dels
Joan d’Austria (de Rubén Darío a final)
Menestrals, carrer dels
Pagesos, carrer dels
Quarter, carrer del
Sastres, carrer dels
Sencelles, carrer de
Vial A avinguda dels Teixidors
Vial B avinguda dels Sabaters
Vial C avinguda dels Capellers
Vial D avinguda dels Selleters
Vial E avinguda dels Teulers
Vial F avinguda dels Fusters
Nota comú: els carrers no relacionats en els apartats anteriors seran de segona categoria
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l’Ajuntament en Ple el 23 de desembre de 2011, entrarà en vigor el dia de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà en vigor fins que no se n’acordi la modificació o derogació.
Quadre de tarifes aplicables a partir del dia 01/01/2012, amb relació a l’Ordenança fiscal reguladora de l’ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública:
QUADRE DE TARIFES VIGENTS PER O. V. PÚBLICA DES DEL 01/01/2012
OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA:
1.- Ocupació del subsòl, amb autoliquidació de la taxa:
a) Per ocupació del subsòl de la via pública per m2 o fracción
b) Per cada transformador a l’any
c) Per canonades per a la conducció de líquids fluids per metre lineal a l’any
d) Per dipòsit de líquids, cambres, passadissos per m2 a l’any
e) Per l’obertura de sondatges i rases per m2 i dia o fracció que no siguin per a la connexió de serveis públics

0,89 €
28,11 €
0,47 €
2,82 €
4,18 €

2. Ocupació de sòl:
1) Per materials, enderrocs, tanques i similars i aparells automàtics, amb dipòsit previ de la taxa:
- Per cada puntal o estintol, per dia
- Per cada pal, per dia
- Per cada transformador per m2 a l’any
- Per aparells automàtics accionats per monedes, per cada un i any

0,16 €
0,26 €
18,76 €
18,76 €

2) Ocupació de taules i cadires amb finalitat lucrativa: per metre quadrat o fracció i dia natural o fracció d’ocupació, i que s’atengui a la vigència de la llicència i amb l’autoliquidació
de la taxa.
Als efectes de la fixació de la taxa, l’Administració podrà considerar la correspondència següent entre instal·lacions de diversos tipus i superfície ocupada:
1- Per cada taula
1,00 m2
2- Per cada cadira
0,50 m2
3- Per cada test, para-sols i similar
0,50 m2
a) Autoritzacions anuals:
Carrers de 1a especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a categoria

m2/any
23,46 €
18,76 €
12,17 €
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Carrers de 3a

6,22 €

b) Autoritzacions per dia natural o fracció, festiu o de mercat setmanal (no incloses en l’autorització anual, per tractar-se d’ampliacions); m2/dia
Carrers de 1a especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a categoria
Carrers de 3a

2,56 €
2,04 €
1,20 €
0,73 €

c) Autoritzacions per dia natural o fracció, referit al Dimecres Bo, Dijous Bo i festes de Sant Abdon i Sant Senén (no incloses en l’autorització anual):
Carrers de 1a especial
Carrers de 1a categoria

5,12 €
4,13 €

d) Autoritzacions per dia natural o fracció, en dia feiner (ampliacions de l’autorització anual o altres supòsits):
Carrers de 1a especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a categoria
Carrers de 3a

1,25 €
1,05 €
0,57 €
0,37 €

En cap cas s’autoritzarà l’ocupació descrita en els paràgrafs anteriors sobre les calçades dels carrers oberts al trànsit.
3. Per quiosc, és a dir, petites construccions o instal·lacions de caràcter permanent, amb una ocupació privativa d’un mínim de 6m2, per a l’exercici d’activitats comercials o industrials
a l’any i amb l’ autoliquidació de la taxa, durant el primer exercici, per any:
a) Quioscs, amb un mínim de 6 m2, que ocupen vies públiques municipals:
- Vies de 1a categoria especial (per quiosc fins a 6 m2)
387,64 €
. Vies de 1a categoria (per quiosc fins a 6 m2)
308,54 €
- Vies de 2a categoria (per quiosc fins a 6 m2)
150,32 €
- Vies de 3a categoria (per quiosc fins a 6 m2)
62,49 €
Per cada m2 d’excés se satisfarà:
- Vies de 1a especial
- Vies de 1a categoria
- Vies de 2a categoria
- Vies de 3a categoria

64,58 €
51,52 €
25,03 €
10,40 €

4. Ocupació de cotxes de lloguer o servei de taxi en la via pública:
Per cada estacionament, anualment

75,19 €

5. Per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda, espectacles i atraccions que no tinguin caràcter permanent:
a) Parades per a la venda de productes del sector primari per metre lineal o fracción:
- Any natural

23,83 €

b) Altres parades de venda de productes manufacturats, espectacles i atraccions, etc., per metre lineal i segons la categoria de la via a on està situada la parada de venda:
- Carrers de categoria especial, com són: Sirena, Major, plaça de Sta. Maria la Major, Comerç, Jaume Armengol, Corró, Bisbe Llompart, plaça de la Quartera, plaça d’Espanya, plaça de
la Llibertat, Músic Salas, plaça de l’Àngel i Rubí.
- La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria normal:
Per any/ml
Categoria especial
ml
101,47 €
Categoria normal
ml
92,38 €
Per cada metre lineal , en el Dijous Bo , es satisfan 9,41€.I en el dimercres Bo es satisfan 5,85€
Nota comú a l’apartat cinquè lletres a) i b):
Les referides quotes seran incrementades en un 40% si el pago no es realitza dintre del període reglamentari fixat en el reglament de mercats.
c)Per la venda de productes usats , en el mercadet del s diumenges o ‘rastro’:
- Per any natural i ml
23,83€
- Per dia i ml
3,32€
- Per productes agrícoles, per dia i ml
0,98€

Activitats temporals:
a) Tómboles, casetes de tir, xurreries i similars:
- Dijous Bo
- Festius i Dimecres Bo
- Dissabtes o feiners amb activitat

ml/dia
9,41 €
5,85 €
1,93 €

b) Atraccions tot el perímetre de les quals (exterior i interior) és apte per a la seva utilització o aprofitament per part dels usuaris i estan subjectes a l’acreditació de projecte tipus convalidat per la Direcció General de Funció Pública (cotxes de xoc, cavallets, etc.):
m2/dia
- Dijous Bo
1,15 €
- Diumenges i Dimecres Bo
0,89 €
- Dissabtes i dies feiners amb activitat
0,26 €
6.- Per activitats subjectes a llicència que empren la via pública d’acord amb el que regulen les disposicions vigents o de rodatge cinematogràfic, amb autoliquidació de la taxa corresponent:
- Al dia
140,92 €
- Per venda ambulant i repartiment de publicitat dinàmica o estàtica d’activitats comercials o similars (amb una autorització administrativa prèvia)
140,92 €
7.- Per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe:
a) Per metre lineal de reserva permanent d’espai en la via pública per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies o autoritzacions de guals sempre amb un mínim de 4
metres:
1a categoria
18,81 €
14,89 €
2a categoria
3a categoria
11,29 €
b) El pintat dels primers quatre metres es considera inclòs en les tarifes anteriors.
c) En les tarifes anteriors no s’inclouen les plaques pertinents, que es regulen en la corresponent ordenança
8.- Per qualsevol ocupació, utilització o aprofitament del sòl de la via pública o de terrenys d’ús públic no prevista en els apartats anteriors es pagarà pel concepte més anàleg, però
sempre amb un mínim de
73,20 €
9.- Ocupació de la volada de la via pública:
a) Rails, pals, cables, aïlladors, etc., que s’estableixin o volin sobre la via pública:
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- Rails, per metre lineal, a l’any
2,30 €
- Pals de ferro, per unitat i any
14,06 €
- Pals de fusta, per unitat i any
7,00 €
- Cables, per metre lineal i any
0,47 €
- Aïlladors, per unitat i any
0,05 €
- Caixes d’amarratge de distribució o registre per unitat i any
1,67 €
b) Per qualsevol altra utilització, ocupació o aprofitament de la volada de la via pública que no està prevista en els apartats anteriors s’ha de pagar segons el concepte més anàleg i sempre amb un mínim de
73,20 €
10.- Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la vía pública, per caixer i any
- Vies categoria única
495,00 €

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.
3r.- Contra el present acord definitu de modificació del tribut referit, 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 desembre de 2011
El Batle, Rafel Torres Gómez
_________________________
ACUERDOS DEFINITIVOS
Primero: Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de modificación del tributo local siguiente:
1) Ordenanza fiscal reguladora de las tasas municipales para la utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, el suelo y el vuelo de la vía
pública o de los terrenos de uso público municipales.
Resultando que contra la ordenanza fiscal descrita se ha presentado la reclamación con registro de entrada 14998/2011 ( por el Grupo Municipal del PSOE
en la que manifiesta que la nueva tarifa a aplicr a los cajeros no ha tenido en cuenta la clasificación de las calles).
Se propone desestimar íntegramente la referida solicitud, resultando el acuerdo, que a continuación se publica íntegramente, quedando elevado a definitivo
de conformidad con el artículo 17.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
ANEXO OBJETO DE LOS ACUERDOS ANTERIORES:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS MUNICIPALES PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL SUBSUELO, EL SUELO Y EL VUELO DE LA VÍA PÚBLICA O DE LOS TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPALES
ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza
En conformidad con lo que prevén los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, y en conformidad con los artículos 15 a 19 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por R.D .legislativo
2/2004,de 5 de marzo, este Ayuntamiento continua exigiendo de conformidad con la presente ordenanza fiscal las tasas municipales que afectan a las utilizaciones
privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, el suelo y el vuelo de la vía pública que se especifican en la descripción de los hechos imponibles, bases
imponibles y liquidables, tipos impositivos y las cuotas tributarias resultantes que se contienen en esta ordenanza fiscal.
ARTÍCULO 2. Hecho imponible
1. Vendrá determinado por cualquier utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, se haga o no con autorización municipal.
2 . En particular, esta Ordenanza afecta las utilizaciones o aprovechamientos siguientes:
a) Ocupación del subsuelo del dominio público municipal por transformadores, cañerías para la conducción de líquidos fluidos, depósitos de líquidos, cuartos, pasillos, apertura de sondeos y fosas que no sean para la conexión de servicios públicos y otros similares.
b) Ocupación del suelo del dominio público municipal por materiales, escombros, vallas y similares, aparatos automáticos, puntales, palos, transformadores,
por aparatos automáticos accionados por monedas, por mesas y sillas con finalidad lucrativa, por quioscos, paradas de coches de alquiler o autotaxis, por ocupaciones de terrenos con paradas, casetas para la venta, espectáculos y atracciones que no tengan carácter permanente, por venta ambulante o por el ejercicio de industrias de calle de acuerdo con lo que regulan las disposiciones vigentes o de rodaje cinematográfico, por entrada de vehículos a través de las aceras, reservas de vía
pública por aparcamientos exclusivos, carga y descarga, en definitiva, por cualquier ocupación, utilización o aprovechamiento del suelo de la vía pública o de terrenos de uso público que haga referencia, afecte o beneficie de manera particular a los sujetos pasivos.
c) Ocupación del vuelo del dominio público municipal por raíles, postes, cables, aisladores, cajas de amarre, de distribución o de registro y, en definitiva, por
cualquier otra utilización, ocupación o aprovechamiento del vuelo de la vía pública que haga referencia de manera particular a los sujetos pasivos, les afecte o los
beneficie.
ARTÍCULO 3. Obligados al pago
1) Son sujetos pasivos de las presentes tasas en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, como también los entes descritos en el artículo
36 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 diciembre), que utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, o lo disfruten, en cualquiera de las formas descritas en el artículo segundo de esta Ordenanza fiscal, sin perjuicio de lo que dispone el apartado siguiente.
2) Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del contribuyente los propietarios de los inmuebles en relación con los cuales se dé el hecho imponible de
esta Ordenanza por la entrada de vehículos y vados permanentes.
3) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a las que hacen referencia el artículos 42 de la
Ley general tributaria.
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4) Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades por lo general, en los supuestos y ámbito que dispone el artículo 43 de
la Ley general tributaria.
ARTÍCULO 4. Base imponible
1. La base imponible de esta Ordenanza vendrá determinada por los
metros cuadrados o lineales, según la descripción que se hará en las tarifas aplicables, necesarios o empleados por el beneficiario de la tasa regulada en esta
Ordenanza. Como mínimo se tomará por base imponible cuatro metros lineales,
en el supuesto de vados permanentes.
2. A los efectos previstos para aplicar las tarifas contempladas en esta
Ordenanza, las vías públicas de este municipio se clasifican en las categorías
relacionadas en la disposición adicional de la presente Ordenanza. Cuándo el
espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o
más vías públicas clasificadas en categoría diferente, se aplicará la tarifa que
corresponda a la vía de categoría superior.
ARTÍCULO 5. Base liquidable
No se admite ningún tipo de reducción de la base imponible declarada o
comprobada por la Administración.
ARTÍCULO 6. Deuda tributaria
PRIMERO:
La ocupación y el aprovechamiento de la vía pública o terrenos de uso
público se regirán por las tarifas contenidas en el cuadro que se adjunta al final.
SEGUNDO:
Los solicitantes de vados que acrediten la condición de minusválidos, con
problemas de movilidad, i cumplan el baremo de rendimientos previstos en el
art. 6 de la ordenanza fiscal municipal de recogida de residuos sólidos, las cuotas previstas en la presente ordenanza para vados sufrirán una reducción del
100% . En cualquier caso, esta reducción será aplicable si en el inmueble afectado cualquier miembro de la unidad familiar que allí resida tenga acreditada
una minusvalía con problemas de movilidad. En el inmueble afectado debe
constar empadronada la persona afectada por la minusvalía descrita. El plazo
para presentar la solicitud finaliza el 30 de mayo de cada ejercicio.
NORMAS DE GESTIÓN Y COBRO
ARTÍCULO 7
Se someterán a previa licencia, concesión o autorización todos los aprovechamientos y utilizaciones reguladas en esta Ordenanza y se autoliquidará la
tasa conforme al artículo 27 del R.D.legislativo 2/2004 y se formulará una
declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos
a instalar, días previstos de la ocupación y unos planos detallados; se delimitará la superficie que se pretende ocupar y su situación dentro el municipio.
En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a
este Ayuntamiento la devolución del importe correspondiente, siempre y cuando no se hubiera disfrutado, utilizado o aprovechado especialmente el dominio
público local y también cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el
derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se ejerza.
No se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que no se haya autoliquidado la tasa y los interesados hayan obtenido la correspondiente licencia.
El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la no concesión de la
licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que
correspondan.
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nó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada
hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.
3. La presentación de la baja tendrá efectos a partir del día primero del trimestre natural siguiente a la presentación de la referida solicitud. En este caso,
la persona interesada podrá solicitar la devolución proporcional de los trimestres no devengados a consecuencia de la presentación de la baja. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando las cuotas
resultantes.
ARTÍCULO 9.
1. La obligación de contribuir en las tasas reguladas en esta Ordenanza se
origina:
a) Cuándo se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía
pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia. Las cuotas
resultantes de las tasas reguladas en esta Ordenanza se devengan por trimestres
naturales.
b) Cuándo se trate de concesiones de aprovechamiento que estén autorizadas y prorrogadas, el día primero de enero.
2. El pago de las tasas se realizará:
a) Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde establezca el Ayuntamiento, pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
b) Cuando se trate de concesiones de aprovechamiento que estén autorizadas y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrículas de esta tasa,
por años naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal, en los plazos
reglamentarios fijados.
ARTÍCULO 10
Las cuotas no satisfechas en el periodo voluntario se deberán hacer efectivas por el procedimiento ejecutivo, de acuerdo con el Reglamento General de
Recaudación y normas supletorias y complementarias.
ARTÍCULO 11
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento ejecutivo para cuya
declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo previsto en
el vigente reglamento General de Recaudación.
DISPOSICIÓNADICIONAL
Classificación y categoria de calles, a efectos de aplicación de las tarifas
contempladas en la presente ordenanza.
(Ver versión en lengua catalana)
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza fiscal, la redacción definitiva la cual ha sido aprobada por el Ayuntamiento en Pleno el 23 de diciembre de 2011, entrará en vigor
el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2012 y continuará en vigor hasta que no
se acuerde la modificación o derogación.
Cuadro de tarifas aplicables a partir del día 01/01/2012, con relación a la
Ordenanza fiscal reguladora de ocupación del suelo, vuelo o subsuelo de la vía
pública:
(Ver versión en lengua catalana)

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia.
ARTÍCULO 8
Normas de gestión:
1. Las cantidades exigibles de acuerdo con las tarifas se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado.
2. Una vez autorizada la ocupación o aprovechamiento, si no se determi-

Segundo.- El citado acuerdo de modificación y la ordenanza fiscal reguladora 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 ordenación del citado
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 publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
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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 ContenciosaAdministrativa.
Inca, 23 de diciembre de 2011
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Rafael Torres Gomez
____________________
ACORDS DEFINITIUS:
1r. En relació a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa sobre el servei de cementeris i altres serveis fúnebres de
caràcter 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’entrada 14997/2011(en la qual al·leguen que no s’apliqui les noves tarifes per enterrament de cap de setmana per la situació econòmica i que s’introdueixi una
reducció del 90% per famílies sense recursos).
Es proposa desestimar íntegrament les referides sol.licituds 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
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
continua exigint la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Aquesta ordenança fiscal també es dicta per desenvolupar l’article 145 de
la vigent Ordenança municipal del cementeri i policia sanitària mortuòria.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 2
1) Fet imposable: el constitueix la prestació dels serveis que es detallen
en la tarifa d’aquesta exacció.
2) Obligació de contribuir: l’obligació de contribuir neix a partir de l’autorització de la prestació dels serveis o activitats, o de la concessió dels drets
regulats en la tarifa d’aquesta ordenança, llevat de quan es tracti del Servei de
Conservació i Atenció del Cementiri, cas en què l’obligació ha de ser anual; neix
per primera vegada amb la concessió de la unitat d’enterrament (segons la descripció que realitza l’article 18 de la vigent Ordenança del cementeri i policia
sanitària mortuòria, a partir d’ara OMCPSM, i el primer dia de cada anualitat
per als exercicis posteriors).
3) Subjecte passiu: són subjectes passius contribuents els sol·licitants de
la concessió de l’autorització o de la prestació del servei i, si escau, els titulars
de l’autorització concedida.
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rrament: en la concessió a persones naturals o jurídiques de terrenys per a la
construcció de capelles, criptes, sepultures, etc., en cada cas particular, la tarifa
a percebre ha de ser determinada per mitjà de la valoració tècnica. La cessió
d’aquests terrenys obliga els titulars de la concessió a construir-hi les capelles,
criptes, sepultures, etc., projectades en el termini que marca l’article 34 de
l’OMCPSM de conformitat amb la llicència urbanística sol·licitada.
2. Concessions dels drets funeraris d’unitats acabades segons projecte
municipal regulador: en la cessió de drets funeraris a perpetuïtat de capelles,
criptes, sepultures, nínxols, etc. Els tipus de percepció han de ser determinats
per l’Ajuntament en Ple i han d’estar amb relació al cost de l’obra realitzada i
la superfície del solar que ocupi. Com a cost de l’obra cal imputar, a més del
cost previst d’execució del projecte, els interessos dels possibles crèdits que la
financen, el valor dels terrenys que s’hagin ocupat i, en definitiva, el valor de
tots aquells elements que, directament o indirectament, determinin aquest cost,
com explicita l’article 24, apartat segon de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
3. Per atendre les despeses d’administració, conservació, vigilància, neteja i decència del cementiri se satisfaran per unitat i any les quotes descrites en
el quadre de tarifes que s’adjunta al final
4. La definició conceptual de les diferents unitats d’enterrament, la trobam
en els articles 19 al 28 de la referida OMCPSM.
B) TARIFES DEL SERVEI:
No obstant les quotes definides en el present apartat, si el difunt estava
empadronat a Inca, en els casos que s’especifica a continuació amb el signe (*)
la quota tributària serà objecte d’una subvenció del 95%., excepte en el cas d’enterraments en dissabte i diumenge que no gaudiran d’aquesta subvenció
Aquesta mesura és d’aplicació als serveis següents d’aquest article 4,
apartat B), com són els descrits en les lletres A) Inhumacions o enterraments, E)
Custòdia de cadàvers i H) Utilització sala embalsament (*).
C) ALTRES MESURES DE FOMENT:
Per als sol·licitants de qualsevol dels serveis prevists en les tarifes de la
present ordenança, a excepció de les tarifes per atendre les despeses de conservació, que acreditin la seva condició de membres d’una família nombrosa de
caràcter general o especial i els rendiments de la unitat familiar afectada dels
quals no superi la quantitat de 33.325€ en el primer cas i de 55.550€ en el segon,
la quota tributària serà objecte d’una reducció del 100%.
La mateixa reducció del 100% i en els mateixos supòsits s’aplicarà als
sol·licitants dels serveis que acreditin que els rendiments de la unitat familiar no
supera el barem establert en l’article 6 de l’Ordenança fiscal de recollida d’
escombraries.
(SEGONS QUADRE DE TARIFES QUE S’ADJUNTA AL FINAL)
ARTICLE 5. Exempcions subjectives.
No s’admet cap tipus d’exempció en l’aplicació de la present taxa, excepte en els supòsits que reglamentàriament es contemplin.
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
ARTICLE 6

ARTICLE 3. Responsables
1) Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la
Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre).
2) Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei
general tributària.
BASES I TARIFES
Article 4
A) Els serveis subjectes a gravamen i l’import d’aquest són els que es
fixen en la tarifa següent:
1. Concessió dels drets funeraris de terrenys per construir unitats d’ente-

1. Les persones naturals o jurídiques interessades en l’obtenció dels serveis objecte d’aquesta ordenança han de sol·licitar-los mitjançant una instància
dirigida al batle-president amb la documentació reglamentàriament exigible.
2. A la Secretaria General es porta un registre de sol·licituds de concessions de drets d’unitats funeràries, als efectes de control i seguiment de les futures concessions.
3. Per a l’autorització de qualsevol dels serveis que es presten en el
cementeri municipal, a més del que disposa l’article 84 de l’OMCPSM és obligatòria l’acreditació prèvia del pagament del darrer rebut posat al cobrament pel
concepte de conservació del cementeri municipal, i no és d’aplicació l’article 85
de la referida Ordenança de cementeri i policia sanitària. Així mateix, la persona o persones encarregada/es de prestar els referits serveis recordarà/an als
sol·licitants l’obligació de procedir als canvis de titularitat que en el seu cas es
provoquin, com es descriu en l’article 109 de la referida Ordenança municipal
del cementeri i policia sanitària.

