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A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia 5
de novembre de 2018, es reuneix
l’Ajuntament
en
ple,
en
primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.
Actua com a secretari accidental Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen la interventora
accidental Sra. Catalina Pons Bestard i el
tresorer Sr. Miquel Batle Vallori.

Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 39/2018 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió dins l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(19).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a l’aprovació inicial de la modificació de
crèdit núm. 39/2018 mitjançant crèdit extraordinari, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE BATLIA PER INCORPORACIÓ DE PART DEL SUPERÀVIT DE L'ANY
2017 MITJANÇANT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 39/2018
En data 26 d'abril de 2018, el Ple de la corporació va aprovar l'expedient de modificació
de crèdit núm. 11/2018 mitjançant crèdit extraordinari finançat amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals, havent-se publicat l'aprovació definitiva de la
modificació de crèdits en el BOIB núm. 69, de data 5 de juny de 2018.
En aquesta modificació es va incloure la següent partida pressupostària:
- 000.161.63304 Abastiment domiciliari d'aigua potable. Renovació de la conducció del
pou Es Tancats fins a Lloseta, per import de 200.006,08 €.
Aquesta obra es va adjudicar per un import de 124.803,79 €, per acord de la Junta de
Govern de data 22 d'agost de 2018.
Aquesta adjudicació va suposar una baixa del pressupost de licitació amb la quantitat de
75.202,29 €; això no obstant, únicament es podria disposar de la suma de 65.425,99 €, ja
que la quantitat de 9.776,3 € s'ha de reservar per possibles modificacions en el contracte
adjudicat.
Per altra part, en data 21 de maig de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar l'expedient
de modificació de crèdit núm. 16/2018 mitjançant crèdit extraordinari finançat amb
Romanent de Tresoreria per a despeses generals, havent-se publicat l'aprovació definitiva
de la modificació de crèdits en el BOIB núm. 75 de data 19 de juny de 2018.
En la modificació de crèdits núm. 16/2018 es varen incloure, entre d'altres, les següents
partides pressupostàries;
- 000.1532.61193 Pavimentació de vies públiques. Asfaltat de carrers, per import de
300.000 €.
Aquesta obra es va adjudicar per import de 250.350,03 €, per acord de la Junta de Govern
de data 29 d'agost de 2018.

Aquesta adjudicació va suposar una baixa del pressupost de licitació en la quantitat de
49.649,97 €, no obstant, únicament es podria disposar de la suma de 43.195,47 €, degut
que la quantitat de 6.454,5 €, s'ha de reservar per possibles modificacions en el contracte
adjudicat.
- 000.161.61199 Proveïment domiciliari d'aigua potable. Obra Son Fiol, per import de
1.405.488,14 €.
Aquesta obra es va adjudicar per import de 881.100,00 €, per acord de la Junta de Govern
de data 5 de setembre de 2018.
Aquesta adjudicació va suposar una baixa del pressupost de licitació en la quantitat de
524.388,14 €, no obstant, únicament es podria disposar de la suma de 456.217,68 €,
degut que la quantitat de 68.170,46 €, s'ha de reservar per possibles modificacions en el
contracte adjudicat.
- 000.162.61101 Recollida, eliminació i tractament de residus. Àrees d'aportació, 200.000
€.
Aquesta partida pressupostària no s'utilitzarà degut que l'Ajuntament d'Inca està pendent
de l'aprovació de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana.
Per altra part, de la modificació pressupostària núm. 16/2018 existeixen tres partides
pressupostàries:
- 000.160.61197 Clavegueram. Elaboració de projectes, per un import de 12.706,25 €.
- 000.342.62320 Gestió del patrimoni. Adquisició calderes de gas, per import 9.650 €.
- 000.933.62321 Gestió del patrimoni. Adquisició aire condicionat Sa Quartera, per import
de 5.000 €.
Aquest contracte de serveis i els contractes de subministrament que tenen la
corresponent consignació pressupostària tampoc s'han realitzat, i per tant, la suma de
27.356,25 € també es podrà utilitzar per a la nova modificació de crèdits.
Atès l'exposat, resulta que de la modificació de crèdits núm. 11/2018 i la núm.16/2018, es
pot utilitzar la quantitat de 792.195,4 € del romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
En conseqüència mitjançant Providència de Batlia de data 29 d'octubre de 2018 s'ha
incoat expedient de modificació del pressupost mitjançant la modalitat de crèdits
extraordinaris finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
Vistos els informes emesos per la interventora accidental sobre el procediment i sobre la
possibilitat d'utilització de l'esmentat romanent de tresoreria per a despeses generals, que
consten a l'expedient.
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves
competències exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als

quals no existeixen o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no
poden demorar-se fins l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i
activitats que presta l'Ajuntament.
Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, que compleix els requisits previstos a l'article 32, disposició addicional sisena de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF), prorrogada per a l'exercici 2018 per el Reial decret llei 1/2018, de 23 de març,
pel qual es prorroga per a l'any 2018 el destí del superàvit de les corporacions locals per
inversions financerament sostenibles i es modifica l'àmbit objectiu d'aquestes.
Considerant el que preveu l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i
l'esmentat article 36.1-c) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
Vista la proposta de modificació de crèdit 39/2018 per incorporar part del superàvit de
l'exercici 2017.
Es proposa a l'Ajuntament en ple l’adopció de les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 39/2018 de modificació de crèdits mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el
resum de la qual és el següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

000.132.62323

Seguretat i ordre públic.
Adquisició càmeres
vigilància
Ordenació del trànsit.
Material senyalització
Clavegueram. Residuals c/
de Maó i Ciutadella
Clavegueram. Elaboració
de projectes Antoni
Torrandell
Recollida, gestió i
tractament de residus.
Equipament nova
deixalleria
Enllumenat públic.
Adquisició lluminàries
Protecció i millora del medi
ambient. Adquisició
maquinària neteja camins
Instal·lacions esportives.
Obres Palau Municipal
d'Esports
Instal·lacions esportives.
Adquisició caldera pavelló
M3

000.13362324
000.160.61129
000.160.61130
000.162.62325

000.165.63312
000.172.62326
000.342.61104
000.342.62327

-

Import e
modificació
(€)
50.000,00 €

Crèdit
definitiu (€)
50.000,00 €

-

40.050,40 €

40.050,40 €

-

100.000,00 €

100.000,00 €

-

17.545,00 €

17.545,00 €

-

50.000,00 €

50.000,00 €

-

26.800,00 €

26.800,00 €

-

50.000,00 €

50.000,00 €

-

300.000,00 €

300.000,00 €

-

37.800,00 €

37.800,00 €

000.342.62328
000.933.62518

000.933.62329

Instal·lacions esportives.
Adquisició extracció piscina
Gestió del patrimoni.
Adquisició mobiliari oficines
urbanisme en el Mercat
Cobert
Gestió del patrimoni. Aire
condicionat Sa Quartera

TOTAL

-

60.000,00 €

60.000,00 €

-

50.000,00 €

50.000,00 €

-

10.000,00 €

10.000,00 €

792.195,40 €

792.195,40 €

Altes en el Pressupost d'Ingressos
Partida

Descripció

87000

Romanent de
tresoreria
despeses
generals

TOTAL

Crèdit inicial

Import de
modificació (€)
792.195,40 €

Crèdit definitiu
(€)
792.195,40 €

792.195,40 €

792.195,40 €

SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin,
l'acord provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i
impugnació jurisdiccional.
CINQUÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Inca, 30 d'octubre de 2018. El batle, Virgilio Moreno Sarrió"
Per part de la Batlia s’anuncia la presentació d’una esmena del següent contingut literal:
"En la proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 39/2018, s'han
de realitzar les següents esmenes:
•

S'ha de procedir a la supressió de la partida 000.162.62325, Recollida, gestió i
tractament de residus. Equipament nova deixalleria, per import de 50.000,00 €.

•

S'ha de modificar l'import de la partida 000.172.62326, Protecció i millora del medi
ambient. Adquisició maquinària neteja camins, passant d'un import de 50.000,00 €
a 70.000,00 €.

•

S'ha de crear la partida 000.933.62905, Gestió del patrimoni. Millores
d'accessibilitat al Departament de Serveis Socials, per import de 30.000,00 €.

Per tot l'exposat s'eleva al Ple de la corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Aprovar l'esmena i en conseqüència aprovar inicialment l'expedient núm.
39/2018 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari finançat amb Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals, el resum de la qual és el següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

000.132.62323

Seguretat i ordre públic.
Adquisició càmeres
vigilància
Ordenació del trànsit.
Material senyalització
Clavegueram. Residuals C/
Maó i Ciutadella
Clavegueram. Elaboració
projectes Antoni Torrandell
Enllumenat públic.
Adquisició lluminàries
Protecció i millora del medi
ambient. Adquisició
maquinària neteja camins
Instal·lacions esportives.
Obres Palau Municipal
d'Esports
Instal·lacions esportives.
Adquisició caldera pavelló
M3
Instal·lacions esportives.
Adquisició extracció piscina
Gestió del patrimoni.
Adquisició mobiliari oficines
urbanisme en el Mercat
cobert
Gestió del patrimoni. Aire
condicionat Sa Quartera
Gestió del patrimoni. Millora
accessibilitat al
Departament de Serveis
Socials

000.13362324
000.160.61129
000.160.61130
000.165.63312
000.172.62326
000.342.61104
000.342.62327
000.342.62328
000.933.62518

000.933.62329
000.933.62905

TOTAL

-

Import de
modificació
(€)
50.000,00 €

Crèdit
definitiu (€)
50.000,00 €

-

40.050,40 €

40.050,40 €

-

100.000,00 €

100.000,00 €

-

17.545,00 €

17.545,00 €

-

26.800,00 €

26.800,00 €

-

70.000,00 €

70.000,00 €

-

300.000,00 €

300.000,00 €

-

37.800,00 €

37.800,00 €

-

60.000,00 €

60.000,00 €

-

50.000,00 €

50.000,00 €

-

10.000,00 €

10.000,00 €

-

30.000,00 €

30.000,00 €

792.195,40 €

792.195,40 €

Altes en el Pressupost d'Ingressos
Partida

Descripció

87000

Romanent
tresoreria
despeses
generals

TOTAL

Crèdit inicial

Import de
modificació (€)
792.195,40 €

Crèdit definitiu
(€)
792.195,40 €

792.195,40 €

792.195,40 €

Inca, 5 de novembre de 2018. El president de la Comissió Informativa d'Hisenda, Virgilio
Moreno Sarrió"
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació l'esmena proposada i n’esdevé el
següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE,
Independents d'Inca, Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i cinc (5) vots d'abstenció del
grup municipal del PP.
Seguidament es passa a votar la proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca,
Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal del PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a
l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 39/2018 mitjançant crèdit extraordinari.
2.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ DE RESIDUS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus, que
transcrita textualment diu:
"PROPOSTA D'ACORD. Atès el que disposa l'article 20 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals:
‘Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como
por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos’.
En el mateix article 20.4.s) estableix que es podran establir taxes per ‘recogida de
residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, moda de pozos negros y
limpieza en calles particulares’.
L'Ajuntament d'Inca ha considerat adient procedir a corregir determinats aspectes de
l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i
eliminació de fems.
En la darrera modificació de l'Ordenança fiscal aprovada en el Ple celebrat en data 4 de
novembre de 2016 es va introduir una tarifa per a l’habitatge vacacional i s'ha considerat
que atès que els habitatges vacacionals del terme municipal no estan llogats tot l'any es
considera adient que la quota que s'hauria de pagar per plaça sigui de 40 €/plaça en lloc
de la quantitat de 50 €/plaça que figura a l'Ordenança, i com a conseqüència d'aquesta
modificació també s'ha de modificar la quantitat de la bonificació per reciclatge de
l’habitatge vacacional.

Per altra banda, a l'Ordenança fiscal de la taxa de fems existeixen dos tipus de
bonificacions; una per raó de capacitat econòmica i una altra per acollir-se al reciclatge de
residus, amb la present modificació de l'Ordenança fiscal es modifiquen els terminis per
sol·licitar la bonificació, per una part en la bonificació per raó de capacitat econòmica, el
termini per sol·licitar-la es modifica i passa a dia 30 de març en lloc del dia 30 d'abril, i al
sol·licitar aquesta bonificació obligatòriament s'ha d'adherir a la bonificació per reciclatge
de residus, atès que la finalitat primordial que es persegueix en les bonificacions fiscals és
incentivar el reciclatge de residus, i arribar al percentatge del 50 % dins l'any 2020 tal com
obliga la normativa europea.
Així mateix, i en la mateixa finalitat d'incentivar el reciclatge de residus s'ha considerat
adient allargar el termini per sol·licitar l'altre bonificació que serà el dia 30 de desembre en
lloc del dia 1 d'octubre.
La tècnica d'Administració general, adscrita al departament de Gestió Tributària, amb
informe previ de la Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien
adoptar amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis,
Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per
al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems, segons nova redacció
que s'adjunta a aquesta proposta:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER AL SERVEI DE RECOLLIDA,
TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE FEMS
Article 1. Fonament
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat
amb el que es disposa als articles 15 al 19 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament
continua exigint la taxa pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems,
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa
l'article 57 de l'esmentada Llei, amb relació a l’article 20.4 s) del mateix cos legal.
Article 2
Pel caràcter higiènic o sanitari del servei, és obligatòria l’aplicació d’aquesta taxa i cap
persona física o jurídica quedarà eximida del pagament de l’exacció.
Article 3r. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria, de
recollida, transport, tractament i/o eliminació de residus domèstics i residus comercials o
industrials assimilables a domèstics, tant d’habitatges com locals en sòl urbà, així com
edificacions existents en sòl no urbà subjectes a l’impost de béns immobles de naturalesa
urbana; per als de conducció fins a l'estació de transferència, i el seu tractament i
eliminació en la forma reglamentària.

A l’efecte d'aquesta taxa s'entén per residu qualsevol substància o objecte que el seu
posseïdor rebutgi o tingui la intenció de rebutjar. L'àmbit d'aplicació d'aquesta taxa i les
seves exclusions serà el mateix que l'article 2 de la Llei 22/2011 de residus.
En queden exclosos:
a) Els enderrocs procedents d’obres públiques o particulars en construcció.
b) Els residus metàl·lics de fàbriques i tallers en general.
c) Les cendres o residus d’indústries.
d) En general els residus la recollida dels quals exigeixi l’adopció de mesures especials
d’higiene, profilàctiques o de seguretat.
2. Obligació de contribuir.
L'obligació de contribuir neix a partir de la prestació del servei, que atesa la seva condició
de recepció obligatòria i general s'entendrà com a utilitzada pels titulars d'habitatges i
locals existents en sòl urbà i no urbà del terme municipal d’Inca.
Article 4. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 36 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre),
titulars dels habitatges, locals o edificacions situades en el terme municipal d’Inca, ja sigui
a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals o edificacions, el qual podrà repercutir, si s'escau, en les quotes
satisfetes sobre els usuaris efectius del servei o contribuents.
Article 5. Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària general consisteix en una quantitat fixa, per unitat d’immoble, que
s'ha de determinar en funció de la naturalesa, destí, i superfície de l'immoble, establint-se
a l'efecte els següents imports:
Recollida
1.01. HABITATGES PARTICULARS, edificacions existents en sòl urbà

Incineraci
ó

Total

1.01.1. Habitatges, en general

65,40 €

105,84 €

171,24 €

1.01.2. Habitatges, vacacionals, per plaça

26,22 €

13,78 €

40,00 €

1.01.3. Habitatges, que s’ajustin a les condicions contingudes a l'article 8,
apartat a, primer.

16,84 €

27,24 €

44,08 €

222,75 €

360,45 €

583,20 €

1,62 €

2,63 €

4,25 €

647,78 €

1.048,20
€

1.695,98
€

103,00 €

218,75 €

321,75

1,03 €

2,19 € ,

3,22

494,96 €

1.051,20
€

1.546,16
€

222,75 €

360,45 €

583,20 €

1,62 €

2,63 €

4,25 €

647,78 €

1.048,20
€

1.695,98
€

135,19 €

218,75 €

353,94 €

1,35 €

2,19 €

3,54 €

649,64 €

1.051,20
€

1.700,84
€

135,19 €

218,75 €

353,94 €

1,35 €

2,19 €

3,54 €

649,64 €

1.051,20
€

1.700,84
€

135,19 €

218,75 €

353,94 €

1,35 €

2,19 €

3,54 €

649,64 €

1.051,20
€

1.700,84
€

135,19 €

218,75 €

353,94 €

1,35 €

2,19 €

3,54 €

1.02. LOCALS DESTINATS A LA VENDA D’ALIMENTS FRESCS
(Fruiteria, peixateria, carnisseria)
1.02.1. Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.03. LOCALS DESTINATS A DESPATXOS PROFESSIONALS, amb
acreditació prèvia que únicament presta serveis en l’activitat un únic titular
1.03.1. Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.04. LOCALS DESTINAT A FORNS I PASTISSERIES
1.04.1. Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.05. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE MOBLES
1.05.1. Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.06. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE JOGUINES, OBJECTES DE
REGAL, JOIERIES
1.06.1 Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.07. LOCAL DESTINATS A LLIBRERIES, PAPERERIES, PREMSA
1.07.1 Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.08. LOCALS COMERCIALS DESTINATS A OFICINES
1.08.1 Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

Amb un màxim de:
649,64 €

1.051,20
€

1.700,84
€

135,19 €

218,75 €

353,94 €

1,35 €

2,19 €

3,54 €

649,64 €

1.051,20
€

1.700,84
€

135,19 €

218,75 €

353,94 €

1,35 €

2,19 €

3,54 €

649,64 €

1.051,20
€

1.700,84
€

222,75 €

360,45 €

583,20 €

0,93 €

1,51 €

2,44 €

2.332,83
€

3.774,85
€

6.107,68
€

650,41 €

1052,46
€

1702,87
€

6,19 €

10,53 €

16,72 €

89,48 €

144,79 €

234,27 €

0,89 €

1,45 €

2,34 €

223,46 €

361,58 €

585,04 €

222,75 €

360,45 €

583,20 €

1,55 €

2,52 €

4,07 €

355,02 €

574,48 €

929,50 €

357,44 €

578,40 €

935,84 €

2,63 €

4,25 €

6,88 €

646,30 €

1.045,80
€

1.692,10
€

1.09. LOCALS DESTINATS A PERRUQUERIES, CENTRES D’ESTÈTICA
1.09.1 Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.10. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE ROBA, CONFECCIONS,
CALÇATS, PELL
1.10.1.Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.11. LOCALS DESTINATS A SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS
1.11.1. De 101 a 150 m2
Superfície >150 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.12. LOCALS DESTINATS A ENTITATS BANCARIES
1.12.1. Amb una superfície < 100 m2
Superfície > de 100 m2 s’incrementarà la quota amb €/m2
1.13. LOCALS DESTINATS A L’EMMAGATZEMATGE DE
MERCADERIES
1.13.1. Fins a 150 m2
Superfície >150 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.14. LOCALS DESTINATS A BARS, GELATERIES I SIMILARS, que
disposen de barra i/o serveis de taules, per proporcionar al públic,
mitjançant preu. begudes i entrepans freds o calents, per ser consumits al
mateix local
1.14.1 Fins a 100 m2
Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.15. CAFETERIES, son aquells que disposen de serveis de taules i
poden oferir mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que
estigui obert al públic i, per ser consumits al mateix local, plats simples o
combinats directament a la planxa i/o fregidora
1.15.1 Fins a 100 m2
Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

1.16. RESTAURANTS, cellers i establiments similars que disposen de
cuina i servei de menjador, amb l’objecte d’oferir al públic, mitjançant
preu, menjars i begudes per ser consumides al mateix local.
1.16.1. Fins a 100 m2

357,44 €

578,40 €

935,84 €

3,50 €

5,67 €

9,17 €

1.582,88
€

2.561,32
€

4.144,20
€

544,67 €

578,40 €

1.123,07
€

5,33 €

5,67 €

11,00 €

2.412,00
€

2.561,32
€

4.973,32
€

357,44 €

578,40 €

935,84 €

2,63 €

4,25 €

6,88 €

1.670,40
€

2.702,96
€

4.373,36
€

222,75 €

360,45 €

583,20 €

2,63 €

4,25 €

6,88 €

354,05 €

572,90 €

926,95 €

222,75 €

360,45 €

583,20 €

1,62 €

2,63 €

4,25 €

647,78 €

1.048,20
€

1.695,98
€

221,75 €

358,82 €

580,57 €

Superfície >150 m2 i < 450 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

0,35 €

0,57 €

0,92 €

Superfície = a 450 m2 i < 800 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

0,46 €

0,76 €

1,22 €

Superfície igual o superior a 800 m2 i s’incrementarà la quota amb (€/m2)

0,59 €

0,94 €

1,53 €

1.756,45
€

2.842,19
€

4.598,64
€

222,75 €

360,45 €

583,20 €

1,37 €

2,20 €

3,50 €

Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.17. RESTAURANTS DE MENJAR RÀPID O PER EMPORTAR
1.17.1. Fins a 100 m2
Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.18. LOCALS DE MENJAR PREPARAT O A DOMICILI SENSE
MENJADOR HABILITAT AL PÚBLIC
1.18.1 Fins a 100 m2
Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)
Amb un màxim de:
1.19. CASINOS, SOCIETATS RECREATIVES, CLUBS O SIMILARS
1.19.1 Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.20. LOCALS COMERCIALS que no es destinin a cap de les activitats
assenyalades en els apartats anteriors.
1.20.1. Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:
1.21. LOCALS INDUSTRIALS
1.21.1 Locals amb una superfície fins a 150 m2

Amb un màxim de:
1.22. CENTRES D’ENSENYAMENT
1.22.1 Fins a 100 places
Per centres de mes de 100 places fins a 800 places s'incrementarà la
quota amb (€/plaça)

Per centres de més de 800 places, s'incrementarà la quota amb (€/plaça)

0,86 €

1,38 €

2,24 €

1.945,13
€

3.147,50
€

5.092,63
€

23,34 €

37,77 €

61,11 €

11,68 €

18,89 €

30,57 €

1.24. CLÍNIQUES,SANATORIS I ALTRES ESTABLIMENTS
D’ASSISTÈNCIA I HOSPITALITZACIÓ, per places

18,45 €

27,24 €

45,69 €

1.25. LOCALS SENSE ACTIVITAT COMERCIAL O INDUSTRIAL

80,10 €

136,10 €

216,20 €

1.26.1. Habitatges existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns
immobles de naturalesa urbana, amb una superfície major de 80 m 2.

23,36

79,54

102,90

1.26.2. Habitatges existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns
immobles de naturalesa urbana, amb una superfície menor de 80 m 2.

21,02

79,54

100,56

1.26.3. Habitatges vacacionals, per plaça

26 €

14 €

40,00 €

16,84 €

27,24 €

44,08 €

12,54 €

20,51 €

33,15 €

Amb un màxim de:
1.23. HOTELS, HOSTALS, PENSIONS, RESIDÈNCIES I SIMILARS, per
places
1.23.1. Si hi ha servei d’allotjament i menjador (€/plaça).
1.23.2. Si hi ha servei d’allotjament, però sense menjador (€/plaça)

1.26. EDIFICACIONS EXISTENTS EN SOL NO URBÀ

1.26.4. Habitatges existents en sòl no urbà, que s’ajustin a les condicions
contingudes a l'article 8, apartat a, primer.
1.26.5. Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana, amb ús diferent al residencial, com
pot ser industrial, comercial, esportiu, oficines, espectacles, turisme,
sanitari, cultural i usos singulars (càmpings, camps de golf, etc..).
S'aplicaran les tarifes vigents en sòl urbà sense cap tipus de reducció.
1.26.6.Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns
immobles de naturalesa urbana, en el cas que els subjectes passius del
referit impost acreditin la seva inclusió en el Règim Especial Agrari de la
Seguretat Social.

2. Les quotes establertes en l’apartat anterior corresponen a un any natural.
Per al càlcul del deute tributari s’estipulen les següents normes:
a) En cas de coincidència del domicili particular i del domicili on s’exercitin activitats
professionals o mercantils, únicament serà objecte de pagament la quota professional o
mercantil.
b) La quota fixa recaurà sobre cada unitat de local de negoci o habitatge. En els casos de
desenvolupament de més d’una activitat en un local no es tributarà per les activitats que
suposin les menors tarifes fiscals.
c) Les baixes produïdes en l’activitat comercial o industrial implicaran per 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 tendrà la
consideració de baixa el tancament temporal de qualsevol establiment.

d) Les altes o canvis d’usos en l’activitat comercial o industrial produïdes durant l’exercici
implicaran que dins el mateix la quota que es meritarà serà la corresponent a l’activitat
que s’hagi desenvolupat durant un major període.
e) El còmput dels metres quadrats per a l’aplicació de les tarifes serà la que resulta de la
base de dades de l’Oficina Virtual del Cadastre en relació amb el càrrec afectat. (En el
referit còmput no es tendran en compte els m 2 afectats a elements comuns o altres que
s’acrediti que el seu ús no és comercial, industrial o professional.)
En el cas de discrepància entre les dades cadastrals i la realitat física dels locals, es
prendrà com a referència els metres quadrats resultants de l’ inspecció municipal que
també provocarà la modificació de les dades cadastrals.
Article 7. Exempció
Es declararà l’exempció temporal, mentre es donin les circumstàncies que la motiven, en
els supòsits de locals o habitatges que acreditin que no reuneixen la condició de tals. Amb
la sol·licitud s’adjuntarà un informe tècnic acreditatiu que l’immoble afectat no compleix les
condicions exigides a l’article 4 del D. 145/1997, de 21 de novembre que regula
l’expedició de les cèdules d’habitabilitat;a més de conformitat amb l’article 7 del referit
Decret 145/1997 (segons la redacció donada pel Decret 20/2007, de 23 de març, de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, publicat en el BOIB núm.48/2007) s’acreditarà que no disposa dels serveis
d’aigua ,clavegueram i electricitat.
Aquesta exempció s’ha de sol·licitar anualment.
Article 8. Bonificacions fiscals
Les bonificacions de la taxa poden ser per raó de la capacitat econòmica o per utilització
de la targeta de serveis ciutadans per acollir-se al reciclatge de residus.
Els contribuents que optin a la bonificació per raó de capacitat econòmica han d'acollir-se
obligatòriament a complir els requisits de la bonificació per reciclatge de residus de la
zona on resideixen. En el supòsit que no compleixen amb els requisits de la bonificació
per reciclatge de residus perdran la bonificació per raó de la capacitat econòmica.
A) Bonificació per raó de capacitat econòmica.
1. Habitatges amb tarifa reduïda. Per gaudir de la tarifa d'habitatge especial a què es
refereix l'epígraf 1.01.03 i 1.26.4, es requerirà que la renda total percebuda pels membres
de la unitat familiar no superi el salari mínim interprofessional (SMI) segons el següent
barem:
- Unitats familiars de 1 membre, sense superar una vegada el SMI.
- Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades el SMI.
- Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades el SMI.
- Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades el SMI.
- Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades el SMI.
Per cada membre més s'aplica un índex de + 0,5.
S'entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix immoble,
estiguin o no incloses en el mateix Llibre de família, tot amb referència al primer dia
natural de cada exercici.
Les referides dades s'acreditaran amb el certificat de convivència municipal. La referida
acreditació no produirà efectes si s'observa que en l'històric de persones que conviuen en
el domicili d'empadronament objecte de la reducció consta la baixa de qualsevol persona
en el quart trimestre de l'exercici anterior i l'alta de la mateixa persona a partir del segon
dia natural de l'exercici posterior.
2. Per gaudir de la tarifa reduïda, es requerirà que el sol·licitant ho demani abans del 30
de març, segons model oficial, justificant el seu dret mitjançant els següents documents,
relatius a totes i a cada una de les persones que integren la unitat familiar.
a) Dades personals i DNI del subjecte passiu de la taxa de fems.
b) Certificació municipal acreditativa dels qui conviuen, en el seu cas, amb el sol·licitant de
la bonificació. Caldrà que coincideixi domicili d'empadronament amb objecte tributari.
c) Autorització per tal que l’Ajuntament sol·liciti a l’AEAT amb relació al sol·licitant i, en el
seu cas, de cada una de les persones que conviuen amb ell i formin part de la unitat
familiar, certificació dels rendiments que constin en l’AEAT amb referència al darrer
exercici fiscal disponible.
d) Sol·licitud d'adhesió de conformitat amb el model que serà facilitat pel departament de
Gestió Tributària, en el qual la persona interessada ha d'acceptar les condicions següents:
- Comprometre a complir el que estableix l'Ordenança municipal de gestió de residus
domèstics.
- Consentir, en presència seva, que membres de l'Ajuntament d'Inca o qui es designi per
part de l'Ajuntament accedeixin al seu habitatge o local per controlar que se separin,
efectivament, les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).
- Consentir el control dels residus que dipositin en les àrees d'aportació, als contenidors
del carrer i en el Parc Verd.
e) Acreditació d'estar al corrent de pagament davant l'Administració municipal.
f) Els membres de la unitat familiar sols poden ser titulars, a títol de propietat o altre dret
real, de l’habitatge objecte de la petició de la bonificació; no podran ésser titulars d’altres
habitatges i locals (a excepció de fins a un local amb ús d’aparcament de vehicles i un
local amb ús de traster) en tot el territori de l’Estat.

Aquesta reducció també serà aplicable als peticionaris que són arrendataris de l’habitatge
objecte de l’expedient de la present tarifa reduïda, i se’ls aplicaran les mateixes limitacions
a dalt descrites.
La declaració de la persona interessada serà comprovada per l'Administració municipal
seguint el procediment descrit en els articles 131 i següents de la Llei general tributària
(Llei 58/2003, de 17 de desembre). En cas de falsedat, automàticament es perdrà la
reducció obtinguda independentment de l'expedient es de defraudació que es pot iniciar.
3. La vigència del padró de beneficiaris no tindrà data de caducitat, i per tant no serà
necessari procedir a la renovació mitjançant nova sol·licitud. Una vegada atorgada la
reducció l'Administració procedirà d'ofici a realitzar les comprovacions adients de
conformitat amb l'autorització atorgada amb la inicial sol·licitud, així com a requerir als
beneficiaris la documentació que en el seu cas no consti en poder de l'Administració.
B) Bonificacions per acollir-se al reciclatge de residus.
1. Per accedir a aquestes bonificacions tots els subjectes passius de la taxa de fems han
d'acudir al departament de Gestió Tributària amb anterioritat al dia 30 de desembre de
l'any anterior, als efectes de presentar la següent documentació:
a) Sol·licitud d'adhesió de conformitat amb el model que serà facilitat pel Departament de
Gestió Tributària, en el qual la persona interessada ha d'acceptar les condicions següents:
- Comprometre a complir el que estableix l'Ordenança municipal de gestió de residus
domèstics.
- Consentir, en presència seva, que membres de l'Ajuntament d'Inca o qui es designi per
part de l'Ajuntament accedeixin al seu habitatge o local per controlar que se separin,
efectivament, les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).
- Consentir el control dels residus que dipositin en les àrees d'aportació, als contenidors
del carrer i en el Parc Verd.
b) Acreditació d'estar al corrent de pagament davant l'Administració Municipal.
2. Rebudes les sol·licituds d'adhesió per l'Ajuntament d'Inca i comprovat que estar al
corrent en el pagament dels tributs se li expedeix la targeta de serveis ciutadans.
C) Notes comuns a les dues bonificacions.
Cada contribuent quedarà vinculat a un únic immoble, i rebrà la targeta de serveis
ciutadans per l'immoble per al qual hagi sol·licitat la targeta. Si més de dues persones
declaren la seva vinculació al mateix habitatge, només la primera que hagi estat donada
d'alta o la senyalada de forma unànime per les restants serà considerada com a
contribuent i beneficiària de la bonificació.
Amb aquesta targeta de serveis ciutadans, es podrà accedir a totes les instal·lacions
municipals (àrees d'aportació vigilades i deixalleria) i als contenidors ubicats a la via
pública en les zones que correspongui, als efectes de procedir a la correcta separació
dels residus generats.

Les bonificacions que aplicarà l'Ajuntament d'Inca amb la tinença de la targeta de serveis
ciutadans en la taxa de fems seran de quatre tipus:
a) Per aportacions als contenidors de reciclatge de matèria orgànica pels habitatges amb
tarifa 1.01.
Gaudiran de bonificació de la taxa els contribuents que realitzin un mínim d'aportacions de
residus al contenidor de matèria orgànica i s'acreditin com a usuaris de la targeta de
serveis ciutadans, d'acord amb el següent quadre:
Més de 52 aportacions anuals
1.01.- HABITATGES PARTICULARS, edificacions existents en sòl urbà
1.01.1.- Habitatges, en general
1.01.2.- Habitatges, vacacionals, per plaça
1.01.03.- Habitatges, que s'ajustin a les condicions contingudes a l'article 8,
apartat a, primer.

Quota
bonificada
141,08 €
32,95 €
44,08 €

3.2.- Per immobles en sòl rústic amb tarifes 1.26.1, 1.26.2, 1.26.3, 1.26.4 i 1.26.6.
Gaudiran de bonificació de la taxa els contribuents que realitzin un mínim d’aportacions
separades correctament a les àrees d’aportació vigilades i a la deixalleria i s’acreditin com
usuaris de la targeta de serveis ciutadans, d’acord amb el següent quadre:

Més de 52 aportacions anuals
1.26.1. Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns
immobles de naturalesa urbana, amb una superfície major de 80 m2.
1.26.2. Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns
immobles de naturalesa urbana, amb una superfície menor de 80 m2
1.26.3. Habitatge vacacional, per plaça
1.26.4. Habitatges existents en sòl no urbà, que s’ajustin a les condicions
contingudes a l'article 8, apartat a, primer
1.26.6. Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns
immobles de naturalesa urbana, en el cas que els subjectes passius del
referit impost acreditin la seva inclusió en el Règim Especial Agrari de la
Seguretat Social.

Quota
bonificada
83,01 €
60,79 €
32,95 €
44,08 €
27,82 €

3.3. Per a immobles ubicats a la zona de recollida porta a porta amb tarifa 1.01.
Gaudiran de bonificació de la taxa els contribuents que separin correctament els residus.
L'Ajuntament d'Inca comprovarà en el domicili mitjançant una inspecció tècnica la correcta
separació dels residus.
Més de 52 aportacions anuals
1.01.- HABITATGES PARTICULARS, edificacions existents en sòl urbà
1.01.1.- Habitatges, en general
1.01.2.- Habitatges, vacacionals, per plaça
1.01.03.- Habitatges, que s'ajustin a les condicions contingudes a l'article 8,
apartat a, primer.

Quota
bonificada
132,61 €
32,95 €
44,08 €

3.4. Per a tots immobles relacionats en el quadre de tarifes del article 6, exceptuant les
tarifes 1.01, 1.26.1, 1.26.2, 1.26.3, 1.26.4 i 1.26.6.
Gaudiran de bonificació de la taxa els contribuents que separin correctament els residus.
L'Ajuntament d'Inca comprovarà en el domicili mitjançant una inspecció tècnica la correcta
separació dels residus.
1.02. LOCALS DESTINATS A LA VENDA D’ALIMENTS FRESCS
(Fruiteria, peixateria, carnisseria)
1.02.1.- Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

402,97 €
2,93 €
1.171,88 €

1.03. LOCALS DESTINATS A DESPATXOS PROFESSIONALS, amb
acreditació prèvia que únicament presta serveis en l’activitat un únic
titular.
1.03.1. A Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

256,13 €
2,57 €
1.230,80 €

1.04. LOCALS DESTINAT A FORNS I PASTISSERIES
1.04.1. Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

439,02 €
3,20 €
1.276,70 €

1.05. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE MOBLES
1.05.1. Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

288,31 €
2,89 €
1.385,48 €

1.06. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE JOGUINES, OBJECTES
DE REGAL, JOIERIES
1.06.1 Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

288,31 €
2,89 €
1.385,48 €

1.07. LOCAL DESTINATS A LLIBRERIES, PAPERERIES, PREMSA
1.07.1 Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

288,31 €
2,89 €
1.385,48 €

1.08. LOCALS COMERCIALS DESTINATS A OFICINES
1.08.1 Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

288,31 €
2,89 €
1.385,48 €

1.09. LOCALS DESTINATS A PERRUQUERIES, CENTRES
D’ESTÈTICA
1.09.1 Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

288,31 €
2,89 €
1.385,48 €

1.10.LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE ROBA, CONFECCIONS,
CALÇATS, PELL
1.10.1.Superfície fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

288,31 €
2,89 €
1.385,48 €

1.11. LOCALS DESTINATS A SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS
1.11.1. De 101 a 150 m2
Superfície >150 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

475,06 €
1,99 €
4.975,22 €

1.12. LOCALS DESTINATS A ENTITATS BANCARIES
1.12.1. Amb una superfície < 100 m2
Superfície > de 100 m2 s’incrementarà la quota amb €/m2

1597,63 €
15,98 €

1.14. LOCALS DESTINATS A L’EMMAGATZEMATGE DE
MERCADERIES
1.14.1. Fins a 150 m2
Superfície >150 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

190,83 €
1,91 €
476,57 €

1.15. LOCALS DESTINATS A BARS, GELATERIES I SIMILARS, que
disposen de barra i/o serveis de taules, per proporcionar al públic,
mitjançant preu. begudes i entrepans freds o calents, per ser consumits
al mateix local
1.15.1 Fins a 100 m2
Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

475,06 €
3,32 €
757,15 €

1.16. CAFETERIES, son aquells que disposen de serveis de taules i
poden oferir mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que
estigui obert al públic i, per ser consumits al mateix local, plats simples
o combinats directament a la planxa i/o fregidora
1.16.1 Fins a 100 m2
Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

762,32 €
5,60 €
1.378,36 €

1.17. RESTAURANTS, cellers i establiments similars que disposen de
cuina i servei de menjador, amb l’objecte d’oferir al públic, mitjançant
preu, menjars i begudes per ser consumides al mateix local.
1.17.1. Fins a 100 m2

646,64 €

Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

6,33 €
2.863,54 €

1.18. RESTAURANTS DE MENJAR RÀPID O PER EMPORTAR
1.18.1. Fins a 100 m2
Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

949,55 €
9,30 €
4.204,92 €

1.19. LOCALS DE MENJAR PREPARAT O A DOMICILI SENSE
MENJADOR HABILITAT AL PÚBLIC
1.19.1 Fins a 100 m2
Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

646,64 €
4,75 €
3.021,88 €

1.20. CASINOS, SOCIETATS RECREATIVES, CLUBS O SIMILARS
1.20.1 Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

475,06 €
5,60 €
755,08 €

1.21. LOCALS COMERCIALS que no es destinin a cap de les activitats
assenyalades en els apartats anteriors.
1.21.1.- Fins a 100 m2
Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)
Amb un màxim de:

475,06 €
3,46 €
1.381,52 €

1.22. LOCALS INDUSTRIALS
1.22.1 Locals amb una superfície fins a 150 m2

472,92 €

Superfície >150 m2 i < 450 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

0,75 €

Superfície = a 450 m2 i < 800 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

0,99 €

Superfície igual o superior a 800 m2 i s’incrementarà la quota amb
(€/m2)

1,25 €

Amb un màxim de:

3.745,98 €

1.23. CENTRES D’ENSENYAMENT
1.23.1 Fins a 100 places
Per centres de més de 100 places fins a 800 places s'incrementarà la
quota amb (€/plaça)
Per centres de més de 800 places s’incrementarà la quota amb
(€/plaça)
Amb un màxim de:

521,92 €
3,19
€
2,01 €
4.557,55 €

1.24. HOTELS, HOSTALS, PENSIONS, RESIDÈNCIES I SIMILARS,
per places
1.24.1. Si hi ha servei d'allotjament i menjador (€/plaça).

49,78 €

1.24.2. Si hi ha servei d’allotjament, però sense menjador (€/plaça)

24,90 €

1.25. CLÍNIQUES,SANATORIS I ALTRES ESTABLIMENTS
D’ASSISTÈNCIA I HOSPITALITZACIÓ, per places

44,32
€

4. Els contribuents que realitzin aportacions sense estar acreditats amb la targeta de
serveis ciutadans no podran gaudir de la quota bonificada ni tampoc els que estan
sotmesos a inspeccions al mateix immoble.
Únicament es podrà tenir en compte una aportació cada 24 hores.
5. L'adhesió a la targeta de serveis ciutadans es prorroga automàticament i de forma
indefinida sempre que no la denunciï cap de les parts i s'hagin complert les condicions del
document d'adhesió.
6. Als efectes de poder aplicar la quota bonificada establerta l'apartat segon del present
article el departament de Gestió Tributària realitzarà els tràmits adients per comprovar que
hagin complerts amb els requisits establerts a l'apartat esmentat per tenir accés a la quota
bonificada.
Article 9. Període impositiu i meritació.
1. El període impositiu de la taxa coincideix amb l’any natural i es meritarà periòdicament
el primer dia de l’any.
2. Les quotes fixades en la tarifa tenen el caràcter de irreductibles.
Article 10. Gestió.
1. Anualment es farà el padró de la taxa a efectes de notificació col·lectiva de liquidacions
en el que figuraran els subjectes passius i les quotes respectives que es liquidin per
aplicació d’aquesta ordenança.
2. Les baixes hauran de presentar-se abans de la finalització de l'anualitat, mitjançant
notificació a l'Ajuntament sorgint efectes a partir del següent exercici. Els que incompleixin
aquesta obligació quedaran subjectes al pagament irreductible de la taxa.
La duració de la baixa no pot ser inferior a 12 mesos, en conseqüència no s'entén com a
baixa la no ocupació o tancament temporal, de qualsevol tipus de comerços, indústries
per un període inferior al abans esmentat.
Les modificacions d’ordre físic (superfície, enderroc, etc.), jurídic (canvi de titularitat, etc.)
o econòmic (canvi d’ús, destí, de classe o categoria, etc.) hauran de ser comunicades a
l’administració Municipal i tendran efectes a partir de l’exercici següent al de la
comunicació.
Article 11. Cobrament i modalitats de pagament fraccionat
1. El cobrament de la taxa serà anual i es durà a terme en el mateix període de cobrament
de l’ impost sobre béns immobles.

2. No obstant l’establert a l’apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar
l'avançament del pagament mitjançant el fraccionament de la quota anual de la taxa amb
en alguna de les modalitats següents:
1. Modalitat 1 (Pagament mensual): en vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat
equivalent al resultat de dividir per vuit l’ import abonat per aquesta taxa l’any
immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l’
import anual de la taxa de l’exercici, les quantitats ja abonades.
2. Modalitat 2 (Pagament trimestral): en tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre),
la quantitat equivalent al resultat de dividir per tres l’import abonat per aquesta taxa l’any
immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a
l’import anual de la taxa de l’exercici, les quantitats ja abonades.
3. El pagament fraccionat a què fa referència l’apartat anterior es regirà per les regles
següents:
A) Per gaudir d’aquest pagament fraccionat s’han de complir aquests requisits:
- Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.
- No mantenir cap tipus de deutes amb l’Ajuntament d’Inca en període executiu.
- Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
B) L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament fraccionat es prorrogarà
automàticament per a l’exercici següent sempre que l’interessat no manifesti la seva
renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu.
C) 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 comptes i s’haurà de pagar la quantia restant en el període general de
pagament voluntari de la taxa.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari seran exigibles per via de
constrenyiment d’acord amb el que estableix el Reglament general de recaptació, aprovat
pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, i les disposicions que el desenvolupin o
complementin.
5. Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per la declaració es formalitzarà
l’expedient oportú, d’acord amb el previst en el Reglament general de recaptació i les
disposicions que el desenvolupin o complementin.
Article 12. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, cal ajustar-se al que disposa l'Ordenança fiscal general i en
els articles 191 a 212 de la Llei general tributària, i la resta de disposicions que la
desenvolupin i complementin.

Article 13
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s'hagin fet
efectives pel procediment de constrenyiment per a la declaració de les quals es
formalitzarà l'expedient adient d'acord amb el que disposa el vigent Reglament general de
recaptació.
Article 14
En tot el que no preveu aquesta Ordenança, regirà l'Ordenança fiscal general, la legislació
de règim local, singularment el Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i restants disposicions que resultin aplicables.
Disposició transitòria. En relació amb les bonificacions fiscals per acollir-se al reciclatge de
residus que apareixen regulades a l'article 8.B) de l'Ordenança no seran aplicables fins
que per part de l'Ajuntament d'Inca no s'hagi posat en funcionament el servei municipal
per poder sol·licitar-les.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada
definitivament per l’Ajuntament en ple en sessió del dia ..... de ... entra en vigor el dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i serà d’aplicació a partir de l’1 de
gener de 2019, quedant en vigor mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació."
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda a
l'annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà acord definitiu,
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de
l'Ordenança. En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà a
definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord.
Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a
definitiu, juntament amb el text de l'Ordenança, es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província.
Inca, 29 d'octubre de 2018. El batle, Virgilio Moreno Sarrió."
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents
d'Inca, Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal
del PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a la
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida, transport, tractament i
eliminació de residus.

3.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER POSAR A DISPOSICIÓ DE LA CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ UN SOLAR MUNICIPAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió dins l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(19).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per posar a disposició de la Conselleria
d’Educació un solar municipal per a la construcció d’un centre d’educació infantil i
primària, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA ENVERS L'APROVACIÓ DE LA POSADA A DISPOSICIÓ DE
LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DELS TERRENYS NECESSARIS PER
LA CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, PERQUÈ
S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
VIST l'interès de l'Ajuntament d'Inca i la Conselleria d'Educació i Universitat es du a terme
la construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària de 2 línies al municipi d'Inca,
atesa la situació de saturació que els centres escolars pateixen a l'actualitat a la nostra
ciutat.
VIST que l'Ajuntament, després de valorar diferents opcions, ha posat a disposició de la
Conselleria els terrenys que confrontant amb el Quartar General Luque, situats entre el
carrer de Joan d'Àustria, el carrer de Sancelles i carrer del Quarter, classificats com a sòl
urbà i qualificats com equipament general.
VIST que part de la Conselleria d'Educació i Universitat, en data de 23/10/2018, es va
emetre informe sobre la idoneïtat dels terrenys.
VIST l'informe emès pels tècnics de l'Àrea d'Urbanisme envers la millor opció quant a les
parcel·les resultats de la segregació del terrenys, per posar a disposició de la Conselleria i
que a continuació es transcriu:
‘INFORME TÈCNIC QUE EMET L’ÀREA D’URBANISME EN RELACIÓ ALS TERRENYS
SITUATS ENTRE EL CARRER JOAN D'ÀUSTRIA, EL CARRER DE SANCELLES I
CARRER DEL QUARTER, QUALIFICATS COM EQUIPAMENT GENERAL, A AFECTES
DE DETERMINAR EL MILLOR EMPLAÇAMENT PER A LA CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIPAMENT DOCENT.
A petició de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Inca, s’emet el següent informe per tal de
determinar el millor emplaçament, dels dos solar proposats i propietat de l’Ajuntament
d’Inca, per a la futura construcció d’un centre docent.
ANTECEDENTS
Per part de la Conselleria d'Educació i Universitat, a través de l'IBISEC, s'ha manifestat la
necessitat urgent de construir un nou centre d'educació d’infantil i primària al municipi
d'Inca, com a conseqüència de la situació de saturació que es troben els actuals centres
escolars.

En aquest sentit, Ajuntament i Conselleria han estudiat les diferents possibilitats de
terrenys que ofereix el vigent el planejament, a l’efecte d’aconseguir la disposició d’un
solar com abans millor, conforme al previst a l'article 4 de la Reial decret 2247/1993, de 22
de desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d'Educació i
Ciència.
Cal dir que els terrenys que s'ha de posar a disposició de la Conselleria d'Educació i
Cultura, ha de tenir la condició de solar, és a dir, ha de comptar amb tots el serveis
urbanístics bàsics que preveu l'article 22 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre
d'urbanisme de les Illes Balears i una superfície mínima de 8.100 m2.
Davant aquesta urgència per posar a disposició de la Conselleria d’uns terrenys adequats,
les possibilitats estudiades en el vigent PGOU d'Inca són molt reduïdes, en concret, es
redueix als terrenys classificats com a urbà i qualificats com equipament general situats
davant el quarter General Luque.
La resta d’opcions suposa diferents actuacions i/o operacions urbanístiques que allargarà
en el temps la disposició dels terrenys, situació que, segons s'ha manifestat per les
administracions implicades, no és assumible degut a aquesta urgència de disposar d'un
solar i/o terrenys adequat per començar a construir la nova escola i prestar un correcte
servei educatiu en el municipi.
Finalment, per part de la Conselleria, en data 11/10/2018, es va remetre escrit sol·licitant
la necessitat de disposar un terrenys, indicant els requisits necessaris.
Per part de l'Ajuntament, es va comunicar que els únics terrenys disponibles de forma
immediata, a data d’avui, és la parcel·la que confronta amb el Quarter General Luque.
Finalment, en data 23/10/2018, la Conselleria va remetre informe manifestant idoneïtat del
terrenys, pendent de concretar per part de l'Ajuntament la superfície més adequada.
CLASSIFICACIÓ, QUALIFICACIÓ I SITUACIÓ URBANÍSTICA
PLANEJAMENT VIGENT DELS TERRENYS PROPOSATS

SEGONS

EL

Segons el vigent PGOU aprovat definitivament el 26 d’octubre de 2012 per la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme i publicat en el BOIB núm. 176 de data 27 de
novembre de 2012, la parcel·la de referència, anteriorment indicada, es troba ubicada en
els terrenys del Quarter General Luque, d'Inca, amb la classificació de sòl urbà i
qualificada com a Equipament.
D'aquesta parcel·la de titularitat municipal de superfície total .15.183 m 2 es proposa la
seva segregació en dos solars, un com a mínim de 8.100 m 2 que serà destinat a centre
educatiu i posat a disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura.
Per part del que subscriuen es fa la següent segregació, entenem que la parcel·la B seria
la millor opció per dur a terme el nou centre educatiu, com després justificarem.
Els solars proposats són:
- Parcel·la A: de forma rectangular situat entre els carrers de Joan d’Àustria, carrer de
Sancelles i carrer General Rodríguez Casademunt.

- Parcel·la B: de forma triangular situat entre els carrers de Sancelles, carrer del Quarter i
el carrer de l’aparcament del museu del calçat.
Per poder construir l’equipament es necessiten 8.100 m 2.
Les parcel·les proposats amb la qualificació d’equipament general tenen una edificabilitat
de 2,5 m2/m2 que es pot desenvolupar en un edifici de 4 plantes.
Li és d'aplicació l'article 153 del vigent PGOU i que literalment diu el següent:
JUSTIFICACIÓ PARCEL·LA B COM A MILLOR OPCIÓ PER FER EL CENTRE ESCOLAR
I/O EDUCATIU
En relació a les parcel·les proposades, els tècnics que subscriuen, consideren que el
millor emplaçament per tal d’ubicar-hi un equipament docent i sense entrar a valorar altres
opcions, és la parcel·la B, d’acord amb les següents consideracions:
- Mobilitat: s’adjunta estudi de l’àrea de la Policia Local, indicant que a nivell de mobilitat
dels vianants i dels vehicles, la millor elecció és la parcel·la B, donada la seva proximitat a
les zones més urbanes i més pròxim al transports públics, tal com el tren i tenint una
menor incidència en el trànsit de la ciutat.
- Ubicació: la parcel·la B es troba just al davant de l’aparcament del Museu del Calçat i
enfront dels equipaments del Quarter General Luque, completant la peça d’equipaments
del recinte. Es troba més allunyat de la zona i naus industrials, el seu accés per el carrer
del Quarter és més adient, donat que no suporta el trànsit que actualment té el carrer de
Joan d’Àustria amb un menor nivell sonor i més pròxim al centre de la ciutat.
Així mateix, la parcel·la B ofereix un millor integració a la xarxa urbana i proximitat a les
zones residencials, considerant que la ubicació en aquesta parcel·la prolonga la ciutat,
mentre que l'altra opció suposa una major presència del polígon industrial.
En definitiva, entenem que, sense perjudici que pot haver-hi altres situacions més
adequades per a la construcció d'un nou centre escolar, però que, en aquest moment, no
són urbanísticament viables, entenem que la millor opció entre les dues parcel·les
proposades ha de ser aquella que ofereix millors prestacions i situació urbanística, atesa
la rellevància que té un equipament educatiu públic per a la ciutat, és a dir, la parcel·la B,
pels motius i/o consideracions abans exposades.
El present informe s'emet pel que subscriuen sense perjudici de millor criteri tècnic i
jurídic, essent competent el Ple de l'Ajuntament per acordar la disposició dels terrenys que
consideri més adequat."
ATÈS el previst a l'article 4 del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació
de les corporacions locals amb el Ministeri d'Educació i Ciència, quant que es regula el
tràmit de posada en disposició de terrenys destinat a centres educatius, entenent, atesa la
transferència de competències en matèria educativa a les comunitats autònomes que la
disposició s'ha de fer a la Conselleria d'Educació i Universitat.
Per tot això, atès el que disposen els articles 4.1.a), 22.2 f) i q), 25.2.d) i 47.1 de la Llei
reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1,

163 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals de 28 de novembre de 1986, el batle president eleva a l'aprovació de
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. ACORDAR posar a disposició de la Conselleria d'Educació i Universitat la parcel·la B
amb una superfície de 8.100 m 2, la qual es descriu a l'informe adjunt, per dur a terme la
construcció d'un nou centre d’educació infantil i primària.
2. PROCEDIR a dur els tràmits corresponents per a la segregació dels terrenys objecte de
posada en disposició.
3. NOTIFICAR el present acord a la Conselleria d'Educació i Universitat, als efectes
oportuns.
Inca, 30 d'octubre de 2018. El batle president, Virgilio Moreno Sarrió"
Durant el debat el Sr. Gori Ferrà, portaveu del grup municipal Proposta per les Illes,
demana al Secretari municipal de quina manera es pot fer per que hi hagi l’opció de votar
que es possi a disposició de la Conselleria la parcel·la A en lloc de la B. El Sr. Secretari
explica que es pot presentar un esmena a la proposta amb aquest sentit de que es possi a
disposició de la conselleria la parcel·la A. El Sr. Ferrà manifesta que presenta aquest
esmena.
Se sotmet a votació l'esmena i n’esdevé el següent resultat: set (7) vots a favor dels grups
municipals del Partit Popular i de Proposta per les Illes, deu (10) vots en contra dels grups
municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i dos (2) vots d'abstenció del grup municipal
Independents d’Inca.
Atès que l'esmena no resulta aprovada seguidament es passa a votar la Proposta
presentada per la Batlia i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i nou (9) vots d'abstenció dels grups
municipals del Partit Popular, Independents d'Inca i Proposta per les Illes.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per posar a
disposició de la Conselleria d’Educació un solar municipal per a la construcció d’un centre
d’educació infantil i primària.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-una
hores i vint-i-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.

