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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 17 d'octubre de 2019, 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 el Sr. Guillem Corró Truyol,
accidental de la corporació, qui dóna fe de l’acte, i hi
assisteix l’interventor Sr. Antoni Cànaves Reynés.

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. DESIGNACIÓ MITJANÇANT SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A
LES PROPERES ELECCIONS GENERALS
El Sr. Secretari intervé per explicar que es tracta de designar les persones que han de formar part de les me ses electorals i que, com la darrera vegada, hi ha un sistema informàtic aleatori que elegeix les persones que,
dins els paràmetres que determina la Llei orgànica del règim electoral general, poden formar part d’una mesa
electoral.
Seguidament es procedeix a l’elecció d’aquests membres.
Una vegada finalitzat el sorteig se sotmet a votació el seu resultat, el qual resulta aprovat per assentiment.
2. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE FEMS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019
es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix disposa:
‘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 benecifien 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 modificar l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per al
servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems, i s'ha inclòs una nova tarifa en el supòsit
d'expedició d'un segona targeta de serveis ciutadans, i s'ha procedit a la realització d'un estudi econòmic del
cost de la targeta.
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 altre per acollir-se al reciclatge de residus, amb la present modificació de
l’Ordenança fiscal es modifica el sistema d'inspecció per accedir a la bonificació per reciclatge de residus.
Vist l'informe de Secretaria de data 1 d'octubre de 2019, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable,

La tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, previ informe 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'Economia i Bon Govern, 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.
(Les modificacions realitzades a l'Ordenança municipal figuren en negreta)
‘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 3. 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.
Queden exclosos:
a)
b)
c)
d)

Els enderrocs procedents d’obres públiques o particulars en construcció.
Els residus metàl·lics de fàbriques i tallers en general.
Les cendres o residus d’indústries.
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

Incineració

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 €

1.01. HABITATGES PARTICULARS, edificacions existents en sòl urbà

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, ambacreditació 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:

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 €

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 €

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:
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, són aquells que disposen de serveis de taules i poden oferir mitjan-

çant 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

357,44 €

578,40 €

935,84 €

2,63 €

4,25 €

6,88 €

646,30 €

1.045,80 €

1.692,10 €

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

0,35 €

0,57 €

0,92 €

Superfície = a 450 m2 I 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 €

Per centres des de més de 100 places fins a 800 places s'incrementarà la quota amb
amb (€/plaça)

1,37 €

2,20 €

3,50 €

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

0,86 €

1,38 €

2,24 €

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
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
2

2

Superfície > 100 m s’incrementarà la quota amb (€/m )
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

Amb un màxim de:

1.945,13€

3.147,50 €

5.092,63 €

1.23.1. Si hi ha servei d’allotjament i menjador (€/plaça).

23,34 €

37,77 €

61,11 €

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

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 m2.

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 m2.

21,02

79,54

100,56

1.26.3. Habitatges vacacionals, per plaça

26,22 €

13,78 €

40,00 €

1.26.4. Habitatges existents en sòl no urbà, que s’ajustin a les condicions contingudes a
l'article 8, apartat a, primer.

16,84 €

27,24 €

44,08 €

12,54 €

20,51 €

33,15 €

1.23. HOTELS, HOSTALS, PENSIONS, RESIDÈNCIES I SIMILARS, per places

1.26. EDIFICACIONS EXISTENTS EN SOL NO URBÀ

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.

EXPEDICIÓ DE LA TARGETA SERVEIS CIUTADANS
Primera expedició
Segona i posteriors expedicions

IMPORT
Gratuït
9,80 €

2. Les quotes establertes en l’apartat anterior corresponen a un any natural.
Pel càlcul del deute tributària 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 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 és tendran en
compte els m2 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 la 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 en 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.
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 1.01.3 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 d’1 membre, sense superar una vegada l’SMI.
- Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.
- Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.
- Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.
- Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades l’SMI.
- Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’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 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 al reciclatge de residus de conformitat amb el model que serà facilitat pel
departament de Gestió Tributaria, 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) 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.
2. Rebudes les sol·licituds d'adhesió per l'Ajuntament d'Inca se li expedeix la targeta de serveis ciutadans.
Cada contribuent quedarà vinculat a un únic immoble, i rebrà la targeta de serveis ciutadans per l'immoble pel
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.
3. 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:
3.1. 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

Quota
bonificada

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. Habitatges vacacionals, 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.

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

3.3. Per 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.
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 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 (Fruite- Quota
ria, peixateria, carnisseria)
cada

bonifi-

1.02.1. Fins a 100 m2

402,97 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

2,93 €

Amb un màxim de:

1.171,88 €

1.03. LOCALS DESTINATS A DESPATXOS PROFESSIONALS, prèvia
acreditació que únicament presta serveis en l’activitat un únic titular.
1.03.1. A Fins a 100 m2

256,13 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

2,57 €

Amb un màxim de:

1.230,80 €

1.04. LOCALS DESTINAT A FORNS I PASTISSERIES
1.04.1. Fins a 100 m2

439,02 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

3,20 €

Amb un màxim de:

1.276,70 €

1.05. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE MOBLES
1.05.1. Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.06. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE JOGUINES, OBJECTES
DE REGAL, JOIERIES
1.06.1 Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.07. LOCAL DESTINATS A LLIBRERIES, PAPERERIES, PREMSA
1.07.1 Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.08. LOCALS COMERCIALS DESTINATS A OFICINES
1.08.1 Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.09. LOCALS DESTINATS A PERRUQUERIES, CENTRES D’ESTÈTICA
1.09.1 Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.10.LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE ROBA, CONFECCIONS,
CALÇATS, PELL
1.10.1.Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.11. LOCALS DESTINATS A SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS
1.11.1. De 101 a 150 m2

475,06 €

Superfície >150 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

1,99 €

Amb un màxim de:

4.975,22 €

1.12. LOCALS DESTINATS A ENTITATS BANCARIES
1.12.1. Amb una superfície < 100 m2

1597,63 €

Superfície > de 100 m2 s’incrementarà la quota amb €/m2

15,98 €

1.13. LOCALS DESTINATS A L’EMMAGATZEMATGE DE MERCADERIES
1.13.1. Fins a 150 m2

190,83 €

Superfície >150 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

1,91 €

Amb un màxim de:

476,57 €

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

475,06 €

Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

3,32 €

Amb un màxim de:

757,15 €

1.15. CAFETERIES, són 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

762,32 €

Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

5,60 €

Amb un màxim de:

1.378,36 €

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

646,64 €

Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

6,33 €

Amb un màxim de:

2.863,54 €

1.17. RESTAURANTS DE MENJAR RÀPID O PER EMPORTAR
1.17.1. Fins a 100 m2

949,55 €

Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

9,30 €

Amb un màxim de:

4.204,92 €

1.18. LOCALS DE MENJAR PREPARAT O A DOMICILI SENSE MENJADOR HABILITAT AL PÚBLIC
1.18.1 Fins a 100 m2

646,64 €

Superfície > 100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m2)

4,75 €

Amb un màxim de:

3.021,88 €

1.19. CASINOS, SOCIETATS RECREATIVES, CLUBS O SIMILARS
1.19.1 Fins a 100 m2

475,06 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

5,60 €

Amb un màxim de:

755,08 €

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

475,06 €

Superfície >100 m2 s’incrementarà la quota amb (€/m 2)

3,46 €

Amb un màxim de:

1.381,52 €

1.21. LOCALS INDUSTRIALS
1.21.1 Locals amb una superfície fins a 150 m 2

472,92 €

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

0,75 €

Superfície = a 450 m2 I 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 €

1.22. CENTRES D’ENSENYAMENT
1.22.1 Fins a 100 places

521,92 €

Per centres de més de 100 places fins a 800 places s'incrementarà la
quota amb (€/Plaça)
3,19 €
Per centres de més de 800 places s'incrementarà la quota amb (€/plaça) 2,01 €
Amb un màxim de

4.557,55 €

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

49,78 €

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

24,90 €

1.24. 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. Es realitzaran inspeccions aleatòries per comprovar la correcta separació de les fraccions de residus,
mitjançant una mostra representativa dels habitatges o locals, sol·licitants de la bonificació. La grandària
de la mostra representativa es determinarà mitjançant tècniques d'estadística inductiva, aprovant-se
anualment per Junta de Govern la tècnica o mètode estadístic i la mostra dels habitatges o locals
subjectes a inspecció.
Aquestes inspeccions es duran a terme prèviament a la aprovació del padró municipal de fems.
En el cas que la inspecció sigui desfavorable quant a la correcta separació de les fraccions, no s’autoritzi
l’accés a l'habitatge o local, o aquest romangui tancat durant dues visites consecutives en diferents
hores, s’emetrà informe desfavorable pel qual la persona sol·licitant no tindrà dret a la bonificació per
reciclatge de residus.
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 d’irreductibles.
Article 10. Gestió
1. Anualment és 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 en 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 2019 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 2020, 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 en 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 tauló 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."
Durant el debat entren a la sala la Sra. Vallès i el Sr. Oriol.
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels
grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El
Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); sis (6) vots en contra dels grups municipals Independents d'Inca
(INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS) i Unidas PodemosUnides Podem (PODEMOS-EUIB) i dues (2) abstencions del grup municipal Partit Popular (PP).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa d'economia i bon
govern per la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de fems.
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019
es va dictaminar favorablement la següent
PROPOSTA D'ACORD

Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que:
‘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 benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos’.
I concretament la lletra l) que regula: ‘Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa’.
L'Ajuntament d'Inca tenia regulat en la mateixa ordenança fiscal la totalitat 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.
En el Ple celebrat en data 27 d'octubre de 2016 va procedir a extreure de l'Ordenança fiscal abans
esmentada la taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per
aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Aquesta Batlia ha considerat adient procedir en aquesta ocasió a redactar una ordenança fiscal de la taxa
per l'ocupació dels terrenys de titularitat pública local per bars, cafès, cafeteries i restaurants amb taules,
cadires i altres elements;
Aquesta nova ordenança parteix de les mateixes tarifes existents a l'Ordenança fiscal 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, únicament s'ha procedit a l'adaptació de les tarifes a l'evolució de l'IPC
des de la darrera modificació, que cal situar en un 1,6 % (del mes de gener de 2017 al mes de gener de
2019).
Vist l'informe de Secretaria d’1 d'octubre de 2019, en relació amb el procediment i la legislació aplicable,
La tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, previ informe 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'Economia i Bon Govern, els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys de titularitat
pública local per bars, cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements, segons nova
redacció que s'adjunta a aquesta proposta:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS DE
TITULARITAT PÚBLICA LOCAL PER BARS O CAFÈS, CAFETERIES I RESTAURANTS AMB TAULES,
CADIRES I ALTRES ELEMENTS
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 la
taxa per l'ocupació de titularitat pública local per bars o cafès, cafeteries i restaurants amb taules,
cadires i altres elements, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el
que estableix l'article 57 de l'esmentat Text refós.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys de
titularitat pública local per bars, cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements.
Article 3. Obligats al pagament
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei general tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències, o les que es beneficiïn de
l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a
què fa referència a l'article 42 de Llei general tributària.
3. 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
1. La base imposable d'aquesta ordenança vindrà determinada pels metres quadrats necessaris o emprats pel
beneficiari de la taxa regulada en aquesta ordenança.
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. Quota tributària
La quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes:
Ocupació de taules, cadires i altres elements 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 la
liquidació 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
6.1a) Autoritzacions anuals: m2/any
Carrers de 1a especial
25,58 €
Carrers de 1a categoria
20,45 €
Carrers de 2a categoria
13,27 €
Carrers de 3a
6,78 €
6.1b) 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
2,79 €
Carrers de 1a categoria
2,22 €
Carrers de 2a categoria
1,31 €
Carrers de 3a
0,80 €

6.1c) 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
5,58 €
Carrers de 1a categoria
4,50 €
6.1d) Autoritzacions per dia natural o fracció, en dia feiner (ampliacions de l'autorització
anual o altres supòsits):
Carrers de 1a especial
1,37 €
Carrers de 1a categoria
1,14 €
Carrers de 2a categoria
0,63 €
Carrers de 3a
0,40 €
En cap cas s'autoritzarà l'ocupació descrita en els paràgrafs anteriors sobre les calçades dels carrers oberts al
trànsit.
Article 7. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Article 8. Meritació
1. De conformitat amb l'article 26 del Text refós de la Llei d'hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, la taxa
es meritarà en el moment de sol·licitar l'ús privatiu o aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha
efectuat el pagament corresponent. Les quotes resultants de les taxes regulades en aquesta ordenança es
meriten per trimestres naturals.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa es meritarà en el
moment de l'inici de l'aprofitament.
Article 9. Normes de gestió
1. Està sotmesa a prèvia llicència municipal la taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6, per la qual s'exigeix la
presentació de la següent documentació; declaració en què consti la superfície de l'aprofitament, els elements
que s'instal·laran, dies prevists de l'ocupació, així com també uns plànols detallats de la superfície que es pretén
ocupar, i de la seva situació dins el municipi.
2. 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.
3. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi liquidat 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.
4. 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.
5. 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.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l'exercici següent a la presentació de la
sol·licitud de baixa. La durada de les baixes no podrà ser inferior a 12 mesos.

7. Les altes produïdes durant l’exercici implicaran que la quota que es meritarà serà la corresponent a tot
l'exercici pel qual presenta la seva sol·licitud d'autorització.
Article 10. Normes de cobrança
1. El pagament de les taxes es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, es realitzarà el pagament a través de les
entitats col·laboradores mitjançant el document emès per 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 a través de les entitats
col·laboradores mitjançant el document emès per l'Ajuntament, 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.
Article 11
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 12. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les mateixes
correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei General Tributària i al Reglament general
de recaptació.
Disposició addicional
Classificació i categoria de carrers, a efectes d’aplicació de les tarifes contemplades en la present ordenança.
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
Jesús (de Barco a Reis Catòlics)
Lluc, avinguda de (de Formentor a Sor Clara Andreu)

Mairata
Mostra
Murta
Orgúe, 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 confrontant amb carrers d’Antoni
Can Vidal (de Bisbe Cima a Hostals)
SEGONA CATEGORIA:
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 a 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 de Joan Alcover i la Balanguera)
TERCERA CATEGORIA:
Pla, avinguda del
Boters, carrer dels
Ferrers, carrer dels
Joan d’Àustria (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 comuna: 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 ......................, 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 2020 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la
modificació o derogació.’
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda en 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 tauló 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 Comunitat Autònoma de les Illes Balears."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i vuit (8) vots en contra dels grups municipals del Partit Popular
(PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
(CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ
INFANTIL MUNICIPAL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre
2019 es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA D'ACORD

En data 25 de setembre de 2019 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un termini de deu dies la proposta de
modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats a
les escoles d'Educació Infantil municipals, publicant-se en la pàgina web municipal en data 25 de setembre de
2019 i finalitzant el termini d'exposició en data 8 d'octubre de 2019.
Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà o organització representativa hagin manifestat la
seva opinió en relació amb l'Ordenança reguladora de preus públics per la prestació de serveis i realització
d'activitats a les escoles d’educació infantil municipals.
En el Ple celebrat en data 26 de setembre de 2019 va aprovar inicialment la dissolució i liquidació de
l’Organisme Autònom Local Fundació Pública del Servei Municipal Llar d’Infants d’Inca, amb efectes d’1 de
gener de 2020, i l'Ajuntament d'Inca amb aquesta dissolució assumia les gestions conduents a la prestació del
servei d'Escoles Infantils, i consideram que es el moment adient per modificar l'ordenança que regula els
serveis de les escoles d’educació infantil municipals.
Aquesta modificació de l'ordenança té com a objectiu regular les diferents tarifes dels serveis i la realització
d'activitats a les escoles d'educació infantil municipals, la qual té com a objectiu principal l'adaptació de les
tarifes a l'evolució de l'IPC, des de la darrera modificació que cal situar en un 0,8 % (del mes de maig de 2018
al mes de maig de 2019), incloure una nova bonificació, i suprimir totes les referències als òrgans del Patronat
de la Llar d'Infants Toninaina.
Vist l'expedient que es tramita per a l'aprovació de la modificació del preu públic per prestació de serveis i
realització d'activitats a les escoles d’educació infantil municipals.
Vista la memòria economicofinancera que consta en l'expedient, de la qual es dedueix que el preu públic no
cobreix el cost de l'activitat, això no obstant es troba justificat per motius culturals i socials atesa la
importància que representa que la ciutat d'Inca pugui comptar amb una escoleta d'educació infantil de primer
cicle reconeguda per la Conselleria d’educació.
El servei que s’ofereix a les famílies i infants és essencial per cobrir l’etapa de 0 a 3 anys ja que aquesta és
una etapa fonamental en el desenvolupament global de l’infant com a persona com defensen experts i entitats
involucrades en l’educació. A més, l’escola contribueix a la conciliació de vida laboral i familiar oferint un horari
ample i una escola d’estiu que implica que l’escola estigui oberta tot els mesos de l’any.
L’escola municipal d’Inca fa anys que és una escola de referència de qualitat a Mallorca degut a la seva
pedagogia innovadora que fa s’hagi convertit en un centre de formació per les pràctiques dels futurs
professionals de l’educació. A més, l’escola ha impartit formació en diferents seminaris i conferències
organitzades per la UIB i CEP (centres de professorat).
Per a la ciutat d’Inca representa un element més que complementa tot el seu esforç i la seva feina per
convertir Inca en la ciutat dels infants.
Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal.
Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal.
Atès que la competència per l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la Corporació, tal i com es
dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment el següent text de modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per
la prestació de serveis i realització d'activitats a les escoles d'Educació Infantil municipals, segons nova
redacció que s'adjunta a aquesta proposta.
(Les modificacions realitzades a l'Ordenança fiscal estan en negreta)
‘Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats de les
escoles d'educació infantil municipals.
CAPÍTOL I
Naturalesa, objecte i fonament
Article 1
1. De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de l’RD legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca
continua exigint el preu públic per la prestació de serveis i per la realització d'activitats de les escoles infantils
municipals.
2. Objecte. Constitueixen l'objecte d'aquest preu públic les activitats, serveis, prestacions motivades per
assistències, estades, alimentació de nins en les escoles d'educació infantil municipals.
3. La duració del curs és des de l'u de setembre al trenta-u de juliol. Per tal motiu l'Administració Municipal
posa al cobrament onze mensualitats, referides als mesos de setembre a juliol, ambdós inclosos. La família
del nin o nina matriculat en el centre es compromet al pagament de les onze mensualitats esmentades. A
discreció de l'Administració municipal, les escoles infantils podran donar un servei d'assistència i menjadors
en els mesos d'estiu.
En tot cas, per tenir dret a reserva de plaça per al curs següent, cal haver abonat les onze mensualitats
d'assistència al curs anterior; en cas contrari, es perd el referit dret.
4. El centre funcionarà des de les 7 h i 15 min. fins a les 17.30 h.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o
activitats prestats o realitzats per les escoles d'educació infantil municipals a què es refereix l'article anterior.
CAPÍTOL II
Quantia
Article 3
La quantia dels preus es merita mensualment el primer dia hàbil del mes, a excepció del servei d'alimentació i
per l'assistència i estada en horari extraescolar a la tarda, que es merita per mesos vençuts.
Article 4
Quota tributària
1. Les tarifes a aplicar són les següents:
a) Pel servei de menjador (inclou menú, més estada de les 13 a les 15,30 h); 7,58 € per dia.
b) Mensualment, per l'assistència i estada en horari de les 7,15 hores a les 13 hores, per nin/a; 194,15 €.

c) Mensualment, per assistència, estada i berenar en horari extraescolar a la tarda d'un nin/a ( de les 15,30 a
les 17.30 h); 41,53 €.
d) En el supòsit de la lletra c), fins a vuit dies (de les 15,30 a les 17,30 h) de prestació de serveis; 5,19 € per
dia solt.
e) Anualment, dins la quota del mes de setembre, per despeses de l'assegurança escolar d'accidents i
responsabilitat civil; 15,60 €.
f) Anualment, dins la quota del mes de desembre, per despeses de material escolar, agenda escolar i
fotocòpies; 31,15 €. En el supòsit que la matriculació s'iniciï en el mes febrer el cost serà de 16,99 €.
En cas de pèrdua de l'agenda escolar s'haurà d'abonar la quantitat de 5 € pel subministrament d'una
nova.
g) Noves matrícules. S'efectuarà un ingrés que anirà a fons perdut, només es durà a terme una única vegada
durant tot el cicle d'educació infantil: 50,40 €.
2. A les places reservades per als casos derivats dels Serveis Socials Municipals, i amb informe tècnic previ,
l'Administració Municipal pot atorgar l'exempció de tot pagament o la fixació d'unes quotes no previstes dins
els apartats anteriors, quan les circumstàncies socioeconòmiques de la persona sol·licitant manifestin una
situació no adequada a les normes o a l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència.
L'Administració Municipal pot demanar qualsevol tipus de prova que acrediti l'estat socioeconòmic
esmentat.
Les tarifes descrites en l'apartat segon d'aquest article s'aplicaran inicialment per al curs escolar i el
departament de Serveis Socials en realitzarà el seguiment familiar. No obstant això, sempre que es produeixin
modificacions de la situació socioeconòmica i familiar que puguin afectar l'aplicació d'una tarifa diferent a
l'acordada, el departament de Serveis Socials n'informarà l'Administració Municipal perquè dugui a terme la
revisió de quotes corresponent.
3. Aquestes tarifes descrites a l'apartat primer són d'aplicació per als serveis prestats en el mes d'agost, si bé
l'assistència en el mes d'agost es podrà satisfer per setmanes, és a dir 50 € per setmana.
L'horari en el mes d'agost serà de 7 h i 15 min. fins a les 15.30 h.
4. Excepcionalment, i per motius d'adaptació, i una vegada iniciat el curs, es podrà començar una
setmana abans de la matriculació de l'infant, abonant la quantitat de 50 € per aquesta setmana.
Article 5. Bonificacions
1. En cas d'assistència i estada de dos o més germans, les tarifes per assistència i estada es redueixen en un
25 % a partir del segon germà o germana, i les tarifes de menjador es reduiran en un 10 % a partir del segon
germà o germana.
2. En cas d'assistència i estada d'un o nina de família nombrosa o de família monoparental tindran una
bonificació d’un 25 % del preu públic, i la tarifa de menjador es reduirà en un 10 %. L’acreditació es farà
mitjançant la presentació del títol de família nombrosa expedit per l’organisme competent o el document que
acrediti que es tracta d'una família monoparental.
3. En cas d'assistència i estada d'un nin o nina fill d'una dona, víctima de violència de gènere, tindrà una
bonificació del 25 % del preu públic, i la tarifa de menjador es reduirà en un 10 %. L'acreditació es farà
mitjançant la presentació de la sentència ferme que acrediti que la dona ha estat víctima d'un delicte de
violència de gènere.
4. En cas d'assistència i estada d'un nin o nina amb discapacitat que tingui la consideració legal en
grau igual o superior al 33 % gaudiran d’una bonificació del 25 % del preu públic de les tarifes

descrites i la tarifa del menjador es reduirà en un 10 %, havent d’acreditar la condició de la
discapacitat mitjançant la presentació del certificat expedit per l’òrgan competent.
5. Les bonificacions dels punts, 1, 2, 3 i 4 d'aquest article en cap cas es podran simultaniejar i, per tant,
s'aplicarà la que més beneficiï a la unitat familiar.
5. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per la Junta de Govern Municipal, havent
de realitzar en tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a les Escoles d'Educació Infantil Municipals.
Article 6. Normes de gestió
1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de l’Ajuntament d'Inca
abans de formalitzar la corresponent matriculació i serà irreductible
2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'Ajuntament d'Inca, mitjançant domiciliació de rebuts o bé
mitjançant ingrés en els primers cinc dies hàbils de cada mes al compte bancari de l'Ajuntament d'Inca.
En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les despeses que es generin
seran degudament assumides per l'usuari del servei, informant-se a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà
de liquidar de forma immediata.
En el cas que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'iniciarà el procediment de constrenyiment d'acord
amb el disposat a la Llei general tributària i al Reglament general de recaptació.
3. La reincidència en l'endarreriment d'abonament de les quotes (2 cops al llarg del curs) o impagats durant 2
mesos continuats donarà pas a la baixa de l'infant al centre. Els rebuts es faran efectius en els primers cinc
dies hàbils de cada mes en curs.
4. Les baixes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per escrit per part dels usuaris i/o
dels seus responsables legals. Únicament es pot admetre com a causa de baixa la pèrdua de feina dels
pares/mares o tutors legals de l'infant, malaltia greu de l'infant que impedeixi la seva assistència al centre i el
canvi de domicili dels pares de l'infant que suposi canvia la localitat on tenia ubicada la seva residència.
Una vegada comprovades per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe
al Departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa de la quota de les mensualitats restants del
curs escolar.
5. En cas de què la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració, els usuaris
podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.
Article 7. Infraccions i sancions tributàries
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb el preu públic regulat en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reglament general de
recaptació, o norma que les derogui o substitueixi.
Disposició final. Vigència.
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2020 i continuarà en
vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.’
SEGON. Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant edicte que haurà de
publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal que els interessats puguin examinar
l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.

TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu cas, es formulin per
resoldre-les. En el cas que no es presentés cap, s'entendrà elevat automàticament a definitiu l'acord
d'aprovació inicial.
QUART. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas de l’inicial elevat a tal categoria, i del text íntegre de
l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); sis (6) vots en contra dels grups municipals Partit Popular (PP),
VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides
Podem (PODEMOS-EUIB); i dues (2) abstencions del grup municipal d’Independents d'Inca (INDI).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics dels serveis de l'escola d'educació
infantil municipal.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019
es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA D'ACORD
En data 25 de setembre de 2019 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un termini de deu dies la proposta de
modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de
Música Antoni Torrandell d'Inca, publicant-se en la pàgina web municipal en data 25 de setembre de 2019 i
finalitzant el termini d'exposició en data 8 d'octubre de 2019.
Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà u organització representativa hagin manifestat la
seva opinió en relació amb la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics per la prestació de
l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca.
En el Ple celebrat en data 26 de setembre de 2019 va aprovar inicialment la dissolució i liquidació de
l’Organisme Autònom Local de Música Antoni Torrandell, amb efectes d’1 de gener de 2020, i l'Ajuntament
d'Inca amb aquesta dissolució assumia el servei de promoció, pràctica i foment de l'activitat musical, i
considerem que es el moment adient per modificar l'Ordenança que regula els serveis de les Escola Municipal
de Música Antoni Torrandell.
Aquesta modificació de l'ordenança té com objectiu regular les diferents tarifes dels serveis de l'Escola
Municipal de Música Antoni Torrandell, la qual té com a objectiu principal l'adaptació de les tarifes a l'evolució
de l'IPC, des de la darrera modificació que cal situar en un 0,8 % (del mes de maig de 2018 al mes de maig
de 2019), i suprimir totes les referències als òrgans de l'Organisme Autònom Local de Música Antoni
Torrandell.

Vist l'expedient que es tramita per a l'aprovació del preu públic per la prestació de serveis de l'Escola
Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca.
Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal.
Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal.
Atès que la competència per a l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la corporació, tal com es
dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de l'Ajuntament, amb el dictamen favorable previ de la Comissió Informativa
d'Economia i Bon Govern els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el següent text de modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per
la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca, segons nova redacció que
s'adjunta a aquesta proposta;
(Les modificacions realitzades a l'Ordenança fiscal estan amb negreta)
Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música
Antoni Torrandell d’Inca
Article 1. Fonament legal
De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de l’RD legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua
exigint el preu públic per la prestació de serveis de l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, que es
regularà mitjançant la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable del preu públic són els serveis i les prestacions motivats per l'assistència a les activitats
realitzades.
Article 3. Subjecte passiu
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn de l'ús i dels
serveis existents a l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell.
2. Estan obligades al pagament les persones sol·licitants de la prestació del servei o utilització.
Article 4. Quota tributària
Les quotes a pagar pels serveis de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell es fixarà amb l'aplicació
del següent quadre de tarifes:
Taxes per matrícula: 40 € (cada alumne pagarà una única matrícula).
A. DEPARTAMENT DE MÚSICA LOMQE
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

GRAU INICIAL
Primer
Aproximació a la música

1,50

37,05 €

Segon
Música I
Moviment I

0,75

18,53 €

0,75

18,53 €
37,05 €

Tercer
Música II
Moviment II
Taller d’orientació instrumental

0,75

15,44 €

0,75
1,00

15,44 €
15,44 €
46,33 €

GRAU PREPARATORI
Primer
Llenguatge
Instrument individual
Conjunt coral
Expressió corporal

0,75
0,50
0,75

19,56 €
19,56 €
19,56 €
0,75

19,56 €
78,22 €

GRAU ELEMENTAL
Primer
Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu

1,00
2,00
1,00

51,46 €
25,73 €
25,73 €
102,93 €

Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu

1,00
2,00
1,00

51,46 €
25,73 €
25,73 €
102,93 €

Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu
Conjunt coral

1,00
2,00
1,00
1,00

51,46 €
25,73 €
25,73 €
10,29 €
113,22 €

Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu
Conjunt coral

1,00
2,00
1,00
1,00

51,46 €
25,73 €
25,73 €
10,29 €
113,22 €

Segon

Tercer

Quart

Altres
Assignatura pendent d’acord art.13.2
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011) preu de l’assignatura pendent més un 10%
GRAU MITJÀ
Primer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, ORGUE, CLAVECÍ, PERCUSSIÓ, PIANO,
VENT FUSTA, VENT METALL

Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt/Orquestra

1,00

43,22 €
2,00
1,50

27,79 €
20,58 €
91,60 €

CANT
Cant
Repertori
Llenguatge musical
Italià aplicat al cant
Francès aplicat al cant

1,00

40,14 €
1,00
2,00
1,00

1,00

20,58 €
26,76 €
20,58 €
20,58 €
128,64 €

Segon
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT METALL
Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt/Orquestra
Piano complementari

1,00

43,22 €
2,00
1,50

0,50

27,79 €
20,58 €
15,44 €
107,04 €

PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt

1,00

Cant
Repertori
Llenguatge musical
Cor
Italià aplicat al cant
Francès aplicat al cant
Piano complementari

1,00

43,22 €
2,00

1,50

27,79 €
20,58 €
91,59 €

CANT
40,14 €
1,00
2,00
1,50

20,58 €
26,76 €
24,70 €

1,00
1,00
0,5

20,58 €

20,58 €
20,58 €
173,93 €

Tercer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ, VENT FUSTA, VENT METALL
Instrument individual
Harmonia
Conjunt/Orquestra
Piano complementari
Música de cambra

1,00

43,22 €
2,00
2,00

0,50

27,79 €
36,03 €
15,44 €

1,00

15,44 €
137,92 €

PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual
Harmonia
Cor
Música de cambra

1,00

43,22 €
2,00

1,50

27,79 €
27,79 €

1,00

15,44 €
114,25 €

GUITARRA
Instrument individual
Harmonia
Cor
Música de cambra

1,00

Cant
Repertori
Harmonia
Música de cambra
Alemany aplicat al cant
Piano complementari
Llenguatge musical
Cor

1,00

43,22 €
2,00

1,50

27,79 €
27,79 €

1,00

15,44 €
114,25 €

CANT
40,14 €
1,00
2,00
1,00
1,00
0,5

20,58 €
27,79 €
15,44 €
20,58 €
15,44 €

2,00
1,50

26,76 €
24,70 €
191,44€

Quart
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT METALL
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Conjunt/Orquestra
Piano complementari
Música de cambra

1,00

Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Cor
Música de cambra
Acompanyament

1,00

43,22 €
2,00

1,00

27,79 €
15,44 €

2,00
0,50

36,03 €
15,44 €

1,00

15,44 €
153,37 €

PIANO

ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Cor
Música de cambra
Baix Continu/Improvisació

43,22 €
2,00

1,00
1,50

27,79 €
15,44 €
27,79 €

1,00
1,00
1,00

15,44 €
26,76 €
156,45 €
43,22 €

2,00
1,00
1,50

27,79 €
15,44 €
27,79 €

1,00
1,00

15,44 €
26,76 €

GUITARRA
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Cor
Música de cambra

1,00

Cant

1,00

43,22 €
2,00

1,00
1,50

27,79 €
15,44 €
27,79 €

1,00

15,44 €
129,69€

CANT
40,14 €

Repertori
Harmonia
Història de la música
Música de cambra
Alemany aplicat al cant
Piano complementari

1,00
2,00
1,00

20,58 €
27,79 €
15,44 €

1,00
1,00
0,5

15,44 €
20,58 €
15,44 €
155,42€

Cinquè
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT METALL
Instrument individual
Història de la música
Orquestra
Música de cambra

1,50
1,00
2,00

54,03 €
15,44 €
36,03 €

Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,84 €
15,44 €
157,22 €

Fonaments

2,50

34,74 €
155,68 €

Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Acompanyament

1,50
1,00

54,03 €
15,44 €

Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,84€
15,44€
147,95€

Fonaments

2,50

34,74€
146,41€

1,50
1,00

54,03 €
15,44 €

1,00

15,44 €

Opció 1

Opció 2
PIANO

1,00
1,00

15,44 €
26,76 €

Opció 1

Opció 2

ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Baix Continu/Improvisació
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa
Opció 2

Fonaments

1,00
1,00

15,44 €
26,76 €

1,50
1,00

20,84 €
15,44 €
147,95 €

2,50

34,74 €
146,41 €
156,45 €

GUITARRA
Instrument individual
Història de la música

1,50
1,00

54,03 €
15,44 €

Música de cambra

1,00

15,44 €

Opció 1

Opció 2

Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,84 €
15,44 €
121,19 €

Fonaments

2,50

34,74 €
119,65€

Cant
Repertori
Història de la música
Música de cambra
Alemany aplicat al cant

1,00

40,14 €

1,00

20,58 €

Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,84 €
15,44 €
148,47 €

Fonaments
Piano complementari

2,50
0,50

34,74 €
15,44 €
162,37 €

CANT
1,00
1,00

20,58 €
15,44 €

1,00

15,44 €

Opció 1

Opció 2

Sisé
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT METALL
Instrument individual
Història de la música
Orquestra
Música de cambra

1,50
1,00
2,00

54,03 €
15,44 €
36,03 €

Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,84 €
15,44 €
157,22 €

Fonaments
Piano complementari

2,50
0,50

34,74 €
15,44 €
171,12 €

Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Acompanyament

1,50
1,00

54,03 €
15,44 €

Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,84 €
15,44 €
147,95€

Fonaments

2,50

34,74 €
146,41 €

1,00

15,44 €

Opció 1

Opció 2
PIANO

1,00
1,00

15,44 €
26,76 €

Opció 1

Opció 2

ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Baix Continu/Improvisació
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa
Opció 2

1,50
1,00

54,03 €
15,44 €
1,00
1,00

15,44 €
26,76 €

1,50
1,00

20,84 €
15,44 €
147,95 €

Fonaments

2,50

34,74 €
46,41 €

Instrument individual
Història de la música
Música de cambra

1,50
1,00

54,03 €
15,44 €

Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,84 €
15,44 €
121,19 €

Fonaments
Piano complementari

2,50
0,50

34,74 €
15,44 €
135,09 €

Cant
Repertori
Història de la música
Música de cambra
Alemany aplicat al cant

1,00

40,14 €

1,00

20,58 €

Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,84€
15,44€
148,47 €

Fonaments
Piano complementari

2,50
0,50

34,74 €
15,44 €
162,37 €

GUITARRA
1,00

15,44 €

Opció 1

Opció 2

CANT
1,00
1,00

20,58 €
15,44 €

1,00

15,44 €

Opció 1

Opció 2

B. DEPARTAMENT DE MÚSICA MODERNA
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

Primer
Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical

0,75

56,61 €
1,00
1,00

26,76 €
26,76 €
110,13 €

Segon
Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical

0,75

51,46 €
1,00
1,00

26,76 €
26,76 €

Harmonia/improvisació

1,00

26,76 €
131,75 €

Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical
Harmonia/improvisació

0,75

51,46 €

1,00

26,76 €
131,75 €

Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical
Harmonia/improvisació

0,75

51,46 €

Tercer
1,00
1,00

26,76 €
26,76 €

Quart
1,00
1,00
1,00

26,76 €
26,76 €
26,76 €
131,75 €

C. ALTRES
Grau

Assignatura

Hores

Big Band
Informàtica musical
Tècniques d’enregistrament
PERFECCIONAMENT
Instrument/Veu
Master class
Taller

Quota mensual
1,50
2,00
1,00

36,03 €
46,32 €
46,32 €

1,00

133,79 €
36,03 €
15,44 € sessió
77,19 € setmanals
257,29 € mensuals

D. ENSENYAMENTS NO REGLATS
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

MÚSICA
Música tradicional

1 sessió setmanal

Instrument individual
Llenguatge musical

0,50

72,04 €

49,40 €
1,00

24,70 €
74,10 €

Instrument individual
Llenguatge musical

0,75

72,04 €
1,00

24,70 €
96,74 €

Instrument individual
Llenguatge musical

1,00

Cant

0,50

96,74 €
1,00

24,70 €
121,43 €

CANT
49,40 €

Corepetició
Llenguatge musical

0,50

Iniciació (4 a 6 anys)
Assignatura complementària

2,00

49,40 €
1,00

24,70 €
123,50 €

DANSA
44,25 €
1,00

24,70 €
68,95 €

Bàsic (7 a 9 anys)
Assignatura complementària

2,00
1,00

44,25 €
24,70 €
68,95 €

Intermedi
Assignatura complementària

3,00
1,00

65,86 €
24,70 €
90,56 €

Article 5è. Bonificacions
1. Les reduccions de quotes i l'exempció de pagament s'aplicaran d'acord amb el Reglament de prestacions
no tècniques de serveis socials vigent. Els serveis socials municipals informaran prèviament sobre la
conveniència d'aplicació, en els supòsits derivats de causes econòmiques.
2. Podran gaudir d'una bonificació del 25 % de la quota resultant d'aplicar, els subjectes passius que d'acord
amb la normativa vigent tinguin la condició de família nombrosa de conformitat amb els requisits regulats en la
Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE 277/2003), de protecció a les famílies nombroses, havent d'aportar la
següent documentació:
a) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família nombrosa
emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la bonificació.
b) Certificat de convivència, que tots els membres que figuren en el títol oficial de família
nombrosa conviuen en el mateix domicili.
3. En el cas de matriculació d'un segon germà/germana, les tarifes es redueixen en un 25 % a partir del segon
germà o germana. El descompte del 25 % s'aplicarà sobre la tarifa de major quantia.
4. Els alumnes matriculats d'una família monoparental (constituïda per un sol progenitor amb el qual convisqui
el fill consanguini o adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic) gaudiran d'una bonificació d'un 25 % del
preu públic en les tarifes descrites a l'article 4, havent-se d'acreditar mitjançant documentació que acrediti que
es tracta d'una família monoparental i certificat de convivència.
5. Les víctimes d'un delicte de violència de gènere, així com els menors que estiguin sota la seva pàtria
potestat o guarda i custòdia, gaudiran d'una bonificació d'un 25 % en les tarifes descrites a l'article 4.
L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència ferme que acrediti que ha estat víctima d'un
delicte de violència de gènere i el certificat de convivència.
6. Les persones que tenguin la consideració legal de discapacitat en grau igual o superior al 33 % gaudiran
d'una bonificació del 25 % del preu públic en les tarifes descrites a l'article 4, havent d'acreditar, la condició de
minusvalidesa, mitjançant la presentació del certificat de discapacitat expedit per l'òrgan competent.
7. Els subjectes passius que pertanyen a una altre entitat musical d'Inca tindrà dret a un bonificació del 10 %
havent de presentar la documentació de acrediti tals extrems als efectes de poder acollir-se a la bonificació.

8. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per acord de la Junta de Govern
Municipal, havent de realitzar en tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a l'Escola Municipal
de Música Antoni Torrandell.
9. Les bonificacions dels punts 2, 3, 4, 5 i 6 d'aquest article no es poden simultaniejar i, per tant, s'aplicarà la
que més beneficiï a la unitat familiar.
Article 6è. Normes de gestió
1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de l’Ajuntament d'Inca
abans de formalitzar la corresponent matriculació i serà irreductible
2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'Ajuntament d'Inca mitjançant domiciliació de rebuts.
En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les despeses que es generin
seran degudament assumides per l'usuari del servei, informant-se a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà
de liquidar abans de la finalització de la data d'emissió del rebut.
En el cas que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'aplicarà un recàrrec d'un 5 %, iniciant-se el
procediment de constrenyiment corresponent.
Una vegada transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels rebuts no abonats es
procedirà en el mes següent a donar de baixa l'usuari del servei, i perdent els drets que li correspondrien
sobre aquesta plaça, iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent de les quantitats pendents.
3. Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que siguin conformades
per l'Escola de Música en funció de la prestació del servei, seran objecte de prorrateig, i completades amb el
pagament íntegre de la matrícula.
4. Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant càrrecs de nou
períodes mensuals (període 1 correspondrà al mes d'octubre i així fins al període 9 que correspondrà al mes
de juny).
5. Les baixes i les altes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per escrit per part dels
usuaris i/o dels seus responsables legals. Una vegada comprovades per la direcció de l'escola i tramitada la
documentació escaient, es remetrà informe al Departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa o
alta de la quota de les mensualitats restants del curs escolar.
Si la baixa de l'alumne matriculat és per motius aliens a l'Escola de Música Antoni Torrandell, no tindrà dret
a la devolució de la tarifa abonada, llevat que la renúncia a la prestació del servei (baixa) hagi estat notificada
abans de l'inici de l'activitat.
6. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració Municipal, els
usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.
Article 7è. Infraccions i sancions tributàries
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb el preu públic regulat en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reglament General de
Recaptació, i l'ordenança general de gestió, recaptació, inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic
locals o norma que les derogui o substitueixi.
Disposició final. Vigència
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2020 i continuarà en
vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.’

SEGON. Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant edicte que haurà de
publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal que els interessats puguin examinar
l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.
TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu cas, es formulin per
resoldre-les. En el cas que no es presentés cap, s'entendrà elevat automàticament a definitiu l'acord
d'aprovació inicial.
QUART. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas del inicial elevat a tal categoria, i del text íntegre de
l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); sis (6) vots en contra dels grups municipals Partit Popular (PP),
VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides
Podem (PODEMOS-EUIB); i dues (2) abstencions del grup municipal Independents d'Inca (INDI).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis de
l'escola municipal de música.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
ESPORTIUS MUNICIPALS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019
es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA D'ACORD
En data 25 de setembre de 2019 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un termini de deu dies la proposta de
modificació dels preus públics per la prestació de serveis esportius municipals, publicant-se en la pàgina web
municipal en data 25 de setembre de 2019 i finalitzant el termini d'exposició en data 8 d'octubre de 2019.
Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà o organització representativa hagin manifestat la
seva opinió en relació amb la modificació de l'Ordenança reguladora de preus públics per la prestació de
serveis esportius municipals,
L'Ajuntament d'Inca ha considerat adient procedir dur a terme la modificació de l'Ordenança reguladora dels
preus públics per la prestació de serveis esportius municipals, la qual té com a objectiu principal l'adaptació de
les tarifes a l'evolució de l'IPC, des de la darrera modificació que cal situar en un 0,8 % (del mes de maig de
2018 al mes de maig de 2019).

Vist l'informe de Secretaria de data 1 d'octubre de 2019, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable,
Vista l'informe de la tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, amb
informe previ de la Intervenció, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar, amb el dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la
prestació de serveis esportius municipals, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;
(El text que es modifica apareix en negreta)
"Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis esportius municipals.
Article 1r. Fonament legal
De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41 ambdós de l’RD legislatiu 2/2004, de
5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament d’Inca continua exigint el preu
públic per a la prestació de serveis esportius municipals que es regularan mitjançant la present ordenança.
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable del preu públic es genera amb la sol·licitud pel qual es sol·licita qualsevol dels serveis o
activitats especificats a l’article 4.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Estan obligats al pagament del preu públic, regulats en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn per la
prestació de serveis esportius municipals.
2. També restaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que sol·licitin per a elles o per a
terceres persones qualsevol dels serveis, prestacions o activitats assenyalats a l’article 3er. d’aquesta
ordenança.
Article 4t. Quota tributària
Les quotes a pagar per la prestació de serveis esportius municipals es fixarà amb l’aplicació del següent
quadre de tarifes:
TARIFES GENERALS
Inscripció
10,08 €

Assegurança
5,54 €

A. ACTIVITATS FISICOESPORTIVES D’HIVERN (d’octubre de l’any en curs a maig del següent)
INICIACIÓ ESPORTIVA I ACTIVITATS DIRIGIDES
Sessions/setmana Curs complet Quadrimestral Mensual
1
50,03 €
27,79 €
7,72 €
2
100,05 €
55,59 €
15,44 €
3
150,09 €
83,38 €
23,16 €
4
200,12 €
111,17 €
30,89 €
5
250,15 €
138,97 €
38,61 €
CURSETS DE NATACIÓ
Sessions/setmana Curs complet

Quadrimestral

Mensual

1
2
3

162,10 €
216,13 €
270,15 €

90,05 €
120,07 €
150,09 €

25,02 €
33,35 €
41,69 €

AIGUAGIM
Sessions/setmana
2

Curs complet
216,13 €

Quadrimestral
120,07 €

Mensual
33,35 €

NATACIÓ ESCOLAR I GRUPS
Preu Trimestral
26,06 €/persona
GENT GRAN
Sessions/setmana
4

Curs complet
41,69 €

ALTRES TARIFES
Natació particular
Preu per sessió amb monitor
12,51 €

Quadrimestral
23,16 €

Mensual
6,43 €

Sessions puntuals dirigides
Preu per Sessió
6,25 €

B. ACTIVITATS FISICOESPORTIVES D’ESTIU I DE VACANCES ESCOLARS
Assegurança
Curset de natació
Estiu actiu
Esportiueig

5,54 €/cursetista
5,54 €/cursetista
1,25 €/setmana/cursetista

CAMPUS ESPORTIUEIG, CAMPUS DE NADAL ESPORTIU I CAMPUS DE PASQUA ESPORTIVA
Preu per Dia
Preu per Setmana
Servei Matinera (7h a 9h)
3,02 €
10,08 €
Servei Guarda Horabaixa (16h a 17h)
3,02€
10,08 €
Activitat Ordinària
7,30 €
36,48 €
Servei de Dinar al Menjador (14h a 16h)
7,06 € per Dia
CURSET NATACIÓ ESTIU (JULIOL I AGOST)
Sessions/setmana Curset complet Mensual
2
52,11€
28,95 €
ACTIVITATS DIRIGIDES (JUNY A SETEMBRE)
Sessions/setmana Curs complet
Mensual

2

55,59 €

15,44 €

Article 5è. Bonificacions i exempcions
1. Els casos derivats dels Serveis Socials Municipals, i amb informe tècnic previ, l’Ajuntament podrà atorgar
l’exempció de tot pagament o la fixació d’unes quotes no previstes dins l’article anterior, quan les
circumstàncies socioeconòmiques de la persona sol·licitant manifestin una situació no adequada a les normes
o a l’ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència.
No obstant això, sempre que es produeixin modificacions de la situació socioeconòmica i familiar, el
departament de Serveis Socials n’informarà el Departament d’Esports perquè dugui a terme la revisió de
quotes corresponent.
2. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació d’un 25 % del preu públic en les tarifes descrites a
l’article 4 quan els subjectes passius d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de família nombrosa
de conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses, havent-se
de presentar la següent documentació:
a) Títol oficial de família nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l’exercici pel qual es demana
la bonificació.
b) Certificat de convivència, que tots els membres que figuren en el títol oficial de família nombrosa
conviuen en el mateix domicili.
3. Les famílies monoparentals (constituïda per un sol progenitor amb el qual convisqui el fill consanguini o
adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic) gaudiran d’una bonificació d’un 25 % del preu públic en les
tarifes descrites a l’article 4, havent-se d’acreditar mitjançant documentació que acrediti que es tracta d’una
família monoparental i certificat de convivència.
4. Les víctimes d’un delicte de violència de gènere, així com els i les menors que estiguin sota la seva pàtria
potestat o guarda i custòdia, gaudiran d’una bonificació d’un 25 % del preu públic en les tarifes descrites a
l’article 4. L’acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència ferma que acrediti que ha estat
víctima d’un delicte de violència de gènere i el certificat de convivència.
5. Les persones discapacitades que tingui la consideració legal en grau igual o superior al 33 % gaudiran
d’una bonificació del 25 % del preu públic de les tarifes descrites a l’article 4, havent d’acreditar la condició de
la discapacitat mitjançant la presentació del certificat expedit per l’òrgan competent.
6. Les persones de 65 anys o més, persones jubilades i els pensionistes, gaudiran d’una bonificació del 25 %
del preu públic de les tarifes descrites a l’article 4, havent d’acreditar la seva condició mitjançant la
presentació de la documentació adient.
7. Els titulars de carnet jove, gaudiran d’una bonificació del 15 % del preu públic de les tarifes descrites a
l’article 4, havent d’acreditar-ho mitjançat la presentació del documentació que els acrediti que són titulars del
carnet jove.
8. Únicament en l’activitat ordinària per les tarifes del programa d’activitats fisicoesportives de vacances
escolars (Campus Esportiueig, de Nadal Esportiu i de Pasqua Esportiva), i en cas d’assistència d’un segon
germà o germana la tarifa establerta, es reduirà en un 25 % per aquest segon germà o germana, havent
d’acreditar-ho mitjançant la presentació del Llibre de família i certificat de convivència.
9. Els que únicament facin ús de les tarifes del programa d’Activitats fisicoesportives d'Estiu i de Vacances
Escolars estaran exempts del pagament de la quantitat de 10 € d’inscripció/matrícula.

10. Les bonificacions dels punts 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 no es podran simultaniejar i, per tant, s’aplicarà la que més
beneficiï la unitat familiar.
11. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s’han d’aprovar per acord de la Junta de Govern, havent
de realitzar en tots els casos, la petició/sol·licitud d’exempció a l’Ajuntament d’Inca.
Fora dels supòsits reconeguts en aquest article, no es reconeixerà exempció, reducció o bonificació en el
pagament d’aquest preu públic.
En relació amb l’aplicació de les reduccions vigents en el sistema tributari municipal 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 i l’alta de la mateixa persona a
partir del segon dia natural de l’exercici.
Article 6è. Normes de gestió
1. L’obligació de pagament de la inscripció del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que se
sol·licita qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article 4.
2. El pagament de la inscripció i assegurança es farà efectiu anualment mitjançant la corresponent liquidació
emesa pel Departament d’Esports de l’Ajuntament abans de formalitzar la corresponent matriculació i serà
irreductible, i es realitzarà el pagament mitjançant les entitats bancàries col·laboradores.
3. La recaptació del preu públic es realitzarà, mitjançant domiciliació de rebuts, o mitjançant la corresponent
liquidació emesa pel Departament d’Esports de l’Ajuntament, i es realitzarà el pagament mitjançant les entitats
bancàries col·laboradores, o mitjançant targeta de crèdit.
En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les despeses que es generin
seran degudament assumides per l’usuari del servei, informant-se a l’usuari del deute pendent, el qual s’haurà
de liquidar abans de la finalització de la data d’emissió del rebut.
En el cas que no es faci l’ingrés dins el termini establert s’aplicarà un recàrrec d’un 5 %, iniciant-se el
procediment de constrenyiment corresponent.
Una vegada transcorregut el termini d’un mes comptat a partir de la data d’emissió dels rebuts no abonats es
procedirà en el mes següent a donar de baixa l’usuari del servei, i perdent els drets que li correspondrien
sobre aquesta plaça, iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent. de les quantitats pendents.
4. L'assistència a les activitats esportives infantils, activitats físiques dirigides a la Gent Gran i
activitats aquàtiques de nadons, infants i joves del programa d'hivern i d'estiu, durant el període
d'octubre (any en curs) a gener (any següent) i de juny a setembre, a la quarta falta no justificada, es
donarà de baixa el cursetista i perdrà la plaça. Si hi ha reserves en el curs amb la plaça vacant, el
Servei Municipal d'Esports es posarà en contacte amb qui correspongui.
5. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l’Administració, els usuaris podran
sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula o quota pertinent.
Si per motius aliens a l’Ajuntament d’Inca, l’usuari inscrit es volgués donar de baixa, no tindrà dret a la
devolució de la tarifa abonada, llevat que la renúncia a la prestació del servei (baixa) hagi estat notificada cinc
dies abans de l’inici de l’activitat.

Les devolucions es tramitaran de la forma habitual, prèvia sol·licitud de la persona interessada
Article 7è. Infraccions i sancions tributàries
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb el preu públic regulat en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reglament general de
recaptació, i l’Ordenança general de gestió, recaptació, inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic
locals o norma que les derogui o substitueixi.
Disposició final. Vigència
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva publicació definitiva en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de maig de 2020 i
continuarà fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació. ‘
SEGON. Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant edicte que haurà de
publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal que les interessats puguin examinar
l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.
TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu cas, es formulin per
resoldre-les. En el cas que no se’n presentés cap, s'entendrà elevat automàticament a definitiu l'acord
d'aprovació inicial.
QUART. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas del inicial elevat a tal categoria, i del text íntegre de
l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i vuit (8) vots en contra dels grups municipals del Partit Popular
(PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
(CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis
esportius municipals.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El Sr. Batle-President manifesta que aquest punt queda damunt la taula.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DELS SERVEIS DE CEMENTERI
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019,
es va dictaminar favorablement la següent

‘PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix:
‘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 benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos’.
En el mateix article 20.4.p) estableix que es podran establir taxes per: ‘Cementerios locales, conducción de
cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local’.
Atès l'establert l'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa sobre el servei de cementeris i altres serveis fúnebres de caràcter municipal, la qual té
com a objectiu principal l'adaptació de les tarifes a l'evolució de l'IPC des de la darrera modificació, que cal
situar en un 1,6 % (del mes de gener de 2017 al mes de gener de 2019);
Vist l'informe de Secretària de data 1 d'octubre de 2019, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable;
Vist l'informe de la tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, previ informe
de la Intervenció, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar, amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei de
cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta
proposta.
(Es modifica el text que està en negreta)
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTERIS I ALTRES
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL
Article 1. Fonaments i naturalesa
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 del 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, l'Ajuntament d'Inca continua
exigint la taxa sobre el servei de cementeris i altres serveis fúnebres de caràcter 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 esmentat
anteriorment.
Aquesta ordenança fiscal també es dicta per desenvolupar l’article 144 de la vigent Ordenança municipal del
cementeri i policia sanitària mortuòria.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementeri municipal, la cremació i
altres serveis funeraris especificats en les tarifes contingudes a la present ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Son subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades pels serveis funeraris que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 4. 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) En són responsables subsidiaris els administradors/ores de les societats i els síndics/síndiques, els
interventors/ores o liquidadors/ores 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 5. Meritació
1. La meritació 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.
2. La taxa del Servei 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 17 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).
Article 6. Exempcions
Estan exempts del pagament d'aquestes taxes:
a) Estaran exempts del pagament del servei d'inhumació, exhumació i les despeses d'administració,
conservació, vigilància, neteja i decència del cementiri, aquelles persones amb total manca o greu
insuficiència de mitjans econòmics.
La valoració d'aquests mitjans i concessió en el seu cas d'exempció correspondrà a l'Ajuntament previ informe
dels serveis socials municipals. Es requisit indispensable que el domicili mortuori de la persona difunta radiqui
en aquest municipi.
b) Les exhumacions ordenades per l'Autoritat Judicial.
Article 7. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:
1. Concessió dels drets funeraris de terrenys per construir unitats d’enterrament: 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 33 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 següents quotes:
Columbaris, unitat d'enterrament amb una cabuda de sols una
inhumació
9,14 €

Sepultures i nínxols de cabuda múltiple
Panteons
Capelles

18,29 €
35,56 €
140,21 €

4. INHUMACIONS O ENTERRAMENTS
S'estableixen tres tarifes:
1a tarifa. Inhumacions o enterraments realitzats de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa. Inhumacions o enterraments que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres o les
que es realitzin en dissabte.
3 tarifa. Inhumacions o enterraments que es realitzen a les persones físiques que siguin titulars o cotitulars
d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament del cementeri municipal d'lnca o siguin parents del
titular fins al quart grau de consanguinitat o segon grau per afinitat o cònjuge del titular, tarifa que no es podrà
aplicar a les inhumacions o enterraments que es realitzin a partir de les 14 del dilluns a divendres i les que es
realitzin en dissabte.
4.1. Inhumació o enterrament
a nínxol/sepultura, de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
4.2. Inhumació o enterrament a panteó/capella, de dilluns a divendres de
les 7 a les 14 hores.
4.3. Inhumació o enterrament a columbari, de dilluns a divendres de les 7
a les 14 hores.
4.4. Inhumació o enterrament a nínxol/sepultura, realitzades a partir de
les 14 del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte
4.5. Inhumació o enterrament a panteó/capella, realitzades a partir de
les 14 del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte
4.6. Inhumació o enterrament a columbari, realitzades a partir de les 14
del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte
4.7. Inhumació o enterrament a nínxol/sepultura, realitzades de dilluns a
divendres de les 7 a les 14 hores, a les persones físiques que siguin
titular o cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat
d'enterrament tal com estableix la tarifa tercera.
4.8. Inhumació o enterrament a panteó/capella, de dilluns a divendres de
les 7 a les 14 hores, a les persones físiques que siguin titular o cotitulars
d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament tal com
estableix la tarifa tercera.
4.9. Inhumació o enterrament a columbari, de dilluns a divendres de les 7
a les 14 hores a les persones físiques que siguin titular o cotitulars d'un
dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament tal com estableix la
tarifa tercera.

40,84 €
51,31 €
20,52 €
51,05 €
64,13 €
25,65 €
2,03 €

2,54 €

1,02 €

5. EXHUMACIONS I TRASLLATS
S'estableixen dues tarifes:
1a tarifa. Exhumacions i trasllats realitzats de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa. Exhumacions i trasllats que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i els que es
realitzin en dissabte.
5.1. Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una 61,57 €
unitat d'enterrament a una altra, dins del mateix cementeri, de dilluns a
divendres de les 7 a les 14 hores.

5.2. Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una
unitat d'enterrament cap a un altre cementeri, de dilluns a divendres de
les 7 a les 14 hores.
5.3. Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una
unitat d'enterrament a la fossa comú, de dilluns a divendres de les 7 a
les 14 hores.
5.4. Per exhumació i trasllat d'un cadàver o despulles mortals d'una
unitat d'enterrament al crematori municipal, de dilluns a divendres de
les 7 a les 14 hores.
5.5. Per exhumació i trasllat d'unes cendres per custòdia familiar, de
dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
5.6. Per exhumació i trasllat d'un cadàver, despulles mortals o cendres,
realitzades a partir de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es
realitzin en dissabte.

61,57 €
61,57 €
61,57 €
61,57 €
76,96 €

6. NETEGES
S'estableixen dues tarifes:
1a tarifa. Neteges que es realitzen de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa. Neteges que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i les que es realitzin en
dissabte.
6.1. Per neteja de nínxol/sepultura per plaça, de dilluns a divendres de les 7 a
les 14 hores.
6.2. Per neteja de panteó/capella per plaça, de dilluns a divendres de les 7 a les
14 hores.
6.3. Per neteja de nínxol/sepultura, realitzades a partir de les 14 hores del
dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.
6.4. Per neteja de panteó/capella, realitzades a partir de les 14 hores del dilluns
a divendres i les que es realitzin en dissabte.

51,31 €
61,57 €
64,13 €
76,96 €

7. EXPEDICIÓ DE NOUS TÍTOLS, CESSIONS, TRASPASSOS, DUPLICATS I SIMILARS.
7.1. Expedició de nous títols per transmissió de drets funeraris
7.2. Expedició de duplicats

35,56 €
18,29 €

8. CUSTÒDIA DE CADÀVERS
8.1. Lloguer temporal (mínim 5 anys) per plaça
8.2. Pròrroga especial d'un any
8.3. Per dia o fracció d'estada al dipòsit o cambra frigorífica
8.4. Per dia o fracció d'estada al dipòsit o cambra frigorífica de les persones
físiques que siguin titulars o cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una
unitat d'enterrament del cementeri municipal d'lnca o siguin parents del titular
fins al quart grau de consanguinitat o segon grau per afinitat o cònjuge del
titular

101,60 €
20,32 €
15,34 €
1,02 €

9. UTILITZACIÓ DE LA SALA D'EMBALSAMAMENT
S'estableixen tres tarifes:
1era tarifa. Utilització de la sala d'embalsamament de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.

2ona tarifa. Utilització de la sala d'embalsamament que es realitzi a partir de les 14 hores del dilluns al
divendres i la que s'utilitzi en dissabte.
3era tarifa. Utilització de la sala d'embalsamament de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores, a les
persones físiques que siguin titulars o cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat d'una unitat d'enterrament del
cementeri municipal d'lnca o siguin parents del titular fins al quart grau de consanguinitat o segon grau per
afinitat o cònjuge del titular.
9.1. Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament, de
dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
9.2. Utilització de la sala d'embalsamament sense personal, de dilluns a
divendres de les 7 a les 14 hores.
9.3. Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament a partir
de les 14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.
9.4. Utilització de la sala d'embalsamament sense personal a partir de les 14
hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte.
9.5. Utilització de la sala d'embalsamament amb personal Ajuntament de dilluns
a divendres de les 7 a les 14 hores, per les persones físiques que siguin titulars
o cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat, tal com estableix la tarifa tercera.
9.6. Utilització de la sala d'embalsamament sense personal de dilluns a
divendres de les 7 a les 14 hores, per les persones físiques que siguin titulars o
cotitulars d'un dret funerari a perpetuïtat, tal com estableix la tarifa tercera.

128,02 €
87,38 €
160,02 €
109,22 €
6,10 €
4,06 €

10. INCINERACIONS
S'estableixen dues tarifes:
1a tarifa. Incineracions realitzades de dilluns a divendres de les 7 a les 14 hores.
2a tarifa. Incineracions que es realitzin a partir de les 14 hores del dilluns al divendres i els que es realitzin en
dissabte.
10.1. Servei incineració cadàver, de dilluns a divendres de les 7 a les 14
hores.
10.2. Servei incineració de restes, fetus o membres, de dilluns a divendres de
les 7 a les 14 hores.
10.3. Servei incineració cadàver realitzades a partir de les 14 hores del dilluns
a divendres i les que es realitzin en dissabte.
10.4. Servei incineració de restes, fetus o membres, realitzades a partir de les
14 hores del dilluns a divendres i les que es realitzin en dissabte

660,40 €
330,20 €
863,60 €
431,80 €

11. OBERTURA D'UNITATS D'ENTERRAMENT
12.1. De nínxol, sepultura i columbari
12.2. De panteó i capella

21,34 €
42,67 €

12. ALTRES SERVEIS
Les tarifes corresponen a l´ús de les instal·lacions del Cementeri o Tanatori municipal de dilluns a divendres.
La tarifa de l'ús de les instal·lacions del Cementeri o Tanatori municipal en dissabte, diumenge o dia festiu
tindran un increment respecte de la seva tarifa ordinària.
13.1. Altres serveis no descrits, motivats per l'ús de les instal·lacions del 20,52 € preu
Cementeri o Tanatori municipal, per hora de servei, prèvia autorització hora
municipal, de dilluns a divendres

13.2. Altres serveis no descrits, motivats per l'ús de les instal·lacions del 25,65 € preu
Cementeri o Tanatori municipal, per hora de servei, prèvia autorització hora
municipal, dissabtes, diumenges o festius
Article 8. Administració i cobrament
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 qualssevol dels serveis que es presten en el Cementeri Municipal, a més del que
disposa l’article 83 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 84 de la referida
Ordenança de cementeri i policia sanitària. Així mateix, la persona/ones encarregada/ades de prestar els
referits serveis recordarà/recordaran a les persones sol·licitants l’obligació de procedir als canvis de titularitat
que en el seu cas es provoquin, com es descriu en l’article 108 de la referida Ordenança municipal del
cementeri i policia sanitària.
4. La Batlia podrà autoritzar convenis de col·laboració en la gestió dels serveis descrits en les tarifes de la
present Ordenança.
Article 9.
1. Es practicarà la liquidació d'acord amb la legislació tributària conformement als informes que es troben en
aquest ajuntament dels serveis, activitats i drets autoritzats, en cada cas, que permeti aquesta.
2. Als efectes d'aplicació i efectivitat de la taxa per serveis de conservació de cementiris i serveis anàlegs,
continguts en les tarifes d'aquesta ordenança, es renovarà anualment el padró corresponent de contribuents
d'aquests serveis, i es formaran els rebuts per al cobrament de la taxa corresponent.
Article 10
1. Les quotes liquidades i no satisfetes al seu temps es faran efectives per la via de constrenyiment.
2. De conformitat amb l’article 108 de l’OMCPSM, la falta de pagament de cinc anys seguits dels drets de
meritació anual de conservació del Cementeri provoca la declaració de caducitat del dret funerari oportú.
Article 11. Partides per cobrar fallides
Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives per la via de
constrenyiment, i per a la seva declaració es formalitzarà l'expedient oportú d'acord amb el que preveu el
Reglament vigent.
Article 12. Defraudació i penalitat
Les infraccions i defraudacions dels drets d'aquesta exacció municipal, sense perjudici del pagament de les
quantitats defraudades per les persones interessades, s'atendran al que disposen els articles continguts en el
títol IV, de la Llei tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre).
Disposició transitòria. El servei de vetla es mantindrà vigent en l’Ordenança fiscal existent mentre no
s'aprovi definitivament la nova Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei del vetla
municipal.
Disposició final única. Vigència
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i continuarà en vigor

fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.’
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda en 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."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i vuit (8) vots en contra dels grups municipals del Partit Popular
(PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
(CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa dels serveis de cementeri.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019,
es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA D'ACORD
L'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme la modificació de l'ordenança de vehicles de tracció
mecànica que havia estat aprovada pel Ple de dia 8 de setembre de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 142, de data 10 de novembre de 2016;
La modificació de l'Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
inclou l'increment del tipus de gravamen de l'impost als efectes de situar-nos dins la mitjana dels municipis del
nostre entorn, i també es procedeix a desglossar les bonificacions segons el grau de parentesc, i es modifica
el percentatge anual de l'increment de valor de les transmissions efectuades entre el període d’un a cinc anys;
Vist l'informe que va emetre el secretari amb data 2 d'octubre de 2019 en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana;

Vist l'informe emès en data 2 d'octubre per l'interventor general;
Considerant que amb data 2 d'octubre, va ser lliurat el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, elaborat pel
Departament de Gestió Tributària, juntament amb l'informe tecnicoeconòmic;
Vists els informes emesos, s’és del parer que per l'Ajuntament ple es podria dur a terme, amb el dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;
Text que es modifica (en negreta)
"IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(PLUSVÀLUA)
Capítol I
Disposició general
Article 1
Conformement als article del 104 al 110 de l’RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, l'Ajuntament d’Inca estableix i exigirà l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana, d'acord amb les normes d'aquesta ordenança.
Capítol II
Fet imposable
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa
urbana, durant el període impositiu, i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat
d'aquells per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del
domini, sobre els dits terrenys.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic per causa de mort.
b) Negoci jurídic entre vius, ja sigui de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública.
d) Expropiació forçosa.
Article 3
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible d'urbanització,
l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en què s'aprovi un programa d'actuació
urbanística; els terrenys que disposin de vies pavimentades o que hagin posat vorades a les voravies i que
disposin, a més, de clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat
públic; i els ocupats per construccions de naturalesa urbana.
Article 4
No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tenguin la
consideració de rústics a l’efecte de l'impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi estan subjectes els
increments de valors que experimentin els terrenys que hagin de tenir la condició d’urbans a l’efecte de
l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no contemplats com a tals en el cadastre o

en el padró de l’impost. També hi estan subjectes els increments de valor que experimentin els terrenys
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’impost sobre béns
immobles.
No es produirà subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la
societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin, i transmissions que es
realitzin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges
o a favor dels fills/filles que siguin conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat,
separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
Capítol III
Exempcions
Article 5
1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència dels actes
següents:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic,
o s’hagin declarat individualment d’interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol, quan les seves persones propietàries o titulars de drets reals acreditin que han
realitzat, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles esmentats.
Per gaudir d'aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits:
-Les obres de conservació, millora o rehabilitació s'han de realitzar durant el període de generació del
tribut.
-El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l'immoble.
-Si s'han rebut qualsevol mena de subvenció o ajut destinat a finançar encara que parcialment el cost
de les obres, l'import d'aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de determinació del
percentatge de l'apartat anterior.
Amb la sol·licitud caldrà justificar la següent documentació:
-Llicència municipal autoritzant les obres, declaració responsable o comunicació prèvia.
-Pagament de les taxes urbanístiques per l'execució de les obres.
-Certificat final d'obra
-Pagament de l'Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
2. Així mateix, estan exempts de l’impost els increments de valor corresponents quan l'obligació de satisfer-lo
recaigui sobre les següents persones o entitats:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertanyi el municipi, així com els
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i
de les entitats locals dites.
b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en què s'integri el dit municipi, així
com les entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.
c) Les institucions que tenguin la qualificació de benèfiques o benèfiques-docents.
d) Les entitats gestores de la seguretat social i de mutualitats de previsió social regulades per la Llei
30/1995, de 8 de novembre.
e) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis
internacionals; les persones titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes
a aquestes.
f) Les persones titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a
aquestes.

g) La Creu Roja Espanyola.
3. Estan exemptes de l’impost les transmissions no prescrites realitzades en ocasió de la dació en pagament
de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per la cancel·lació de deutes garantits amb
hipoteca que recaigui sobre aquesta, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, d’una
manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions no prescrites de l’habitatge en què es donin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No és d’aplicació l’exempció quan el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de la unitat familiar
disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació
de l’habitatge.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronada la persona
contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del
moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos.
Pel que fa al concepte d’unitat familiar, cal ajustar-se al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre (RCL
2006, 2123 i RCL 2007, 458), de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de mod ificació parcial de
les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni; supletòriament al
que disposen les ordenances fiscals municipals. A aquests efectes, s’ha d’equiparar el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits prevists anteriorment s’acreditarà per la persona transmetent davant
l’Administració tributària municipal.
Capítol IV
Subjectes passius i responsables
Article 6
1. Seran subjectes passius de l'impost, a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors
del domini a títol lucratiu, la persona adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueixi o
transmeti el dret real de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors
del domini a títol onerós, la persona transmetent del terreny o la persona que consti tueixi o transmeti el dret
real de què es tracti.
2. En els supòsits contemplats a la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut de la persona contribuent la persona física o jurídica, o l’entitat a la qual es refereix l’article 33 de la
Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real del
qual es tracti, quan la persona contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors/ores de les societats i els síndics/síndiques,
interventors/ores o liquidadors/ores de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Capítol V
Base imposable
Article 7

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim
de vint anys.
Als efectes de determinació de la base imposable, s’haurà de tenir en compte el valor del terreny en el
moment de la meritació, d’acord amb el que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest article, i el percentatge que
correspongui en funció del que preveu l’article 8 d’aquesta ordenança.
2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de l’aplicació de les regles següents:
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà el que
tenguin fixat en aquell moment als efectes de l’impost sobre béns immobles.
No obstant això, quan el referit valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la citada ponència, es podrà
liquidar provisionalment d’acord amb l’esmentat valor. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el
valor dels terrenys una vegada que s’hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que
s’instrueixin, referida a la data de meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous
valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, determinats
a l’efecte en les lleis de pressuposts generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o integrat en un immoble de característiques
especials, en el moment de la meritació de l’impost no tengui determinat valor cadastral, l’Ajuntament podrà
practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui determinat, referint-lo en el moment de la meritació.
b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudiment, limitadors del domini, sobre terrenys de
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor definit en l’article anterior que
representi, respecte d’aquest, el valor dels esmentats drets calculats segons les següents regles:
b.1) En cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 % del valor
cadastral del terreny per cada any de duració d’aquest, sense que pugui excedir del 70 % del referit valor
cadastral.
b.2) Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que la persona usufructuària tengués menys de 20
anys, serà l’equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny, i es reduirà aquesta quantitat en un 1 % per
cada any que excedeixi de dita edat, fins al límit mínim del 10 % del referit valor cadastral.
b.3) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o superior a 30
anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el
seu valor equivaldrà al 100 % del valor cadastral del terreny usufructuat.
b.4) Quan es tramita un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges expressats en els apartats 1, 2 i 3
anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps de la transmissió esmentada.
b.5) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor
cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat aquest darrer segons les regles anteriors.
b.6) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar el 75 % del valor cadastral dels
terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits
temporals o vitalicis segons els casos.
b.7) En la constitució o la transmissió de qualsevol altre dret real de gaudiment limitador del domini
diferent dels enumerats en els apartats 1, 2, 3, 4 i 5 d’aquest article i en el següent, es considerarà com a
valor d’aquest, als efectes del dit impost:
- El capital, preu o valor pactat en el moment de constituir-los, si fos igual o superior que el resultat de
la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva renda o pensió anual.
- Aquest darrer, si aquell fos menor.
c) En la constitució o transmissió del dret d’elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del
dret de realitzar la construcció per davall el sòl sense que impliqui l'existència d'un dret real de superfície, el

quadre de percentatges anuals, contingut a l’article 8 d’aquesta ordenança, s'aplicarà sobre la part del valor
definit a l'apartat a) que representi, respecte d'aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat a l'escriptura de
transmissió o, en defecte d'aquesta, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les
plantes a construir en vol o subsòl edificats una vegada construïdes aquelles.
d) En els supòsits d'expropiació forçosa, quan la part del preu just que correspongui al valor del
terreny sigui inferior al definit a l’apartat a), el quadre de percentatges anuals, contingut a l’article 8 d’aquesta
ordenança, s'aplicarà sobre la referida part del preu just que correspongui al valor del terreny.
3. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de
caràcter general, i durant els cinc primers anys d’efectivitats dels nous valors cadastrals, es considerarà com
a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles contingudes a l’apartat anterior,
l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 50 %. Aquesta no serà d’aplicació als
supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva a què es refereix
siguin inferiors als que fins aleshores eren vigents.
En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva.
Article 8
Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat d’allò que es disposa en l’article anterior,
s’aplicaran els percentatges anuals següents:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 3,7.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 2,5.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 2,2.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2.
Per determinar el percentatge, s’aplicaran les regles següents:
1ª L’increment de valor de cada operació gravada per l’impost es determinarà segons els
percentatges anuals fixats en aquest article per al període que comprengui el nombre d’anys al llarg dels
quals s’hagi posat de manifest el referit increment.
2ª El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà el resultant de
multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi posat
de manifest l’increment de valor.
3ª Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta segons la regla 1ª i per
determinar el nombre d’anys pel qual s’ha de multiplicar el citat percentatge anual segons la regla 2ª, només
es consideraran els anys complets que integren el període de posada de manifest de l'increment de valor,
sense que amb aquest efecte es puguin computar les fraccions d'anys del període.
Capítol VI
Quota tributària
Article 9
La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 25 %.
Article 10
Sobre la base de l’article 108 de l’RD legislatiu 2/2004 (redactat segons RD llei 6/2012, de 9 de març),
regulador de les hisendes locals, s’aplicarà una bonificació del 90 % de la quota íntegra de l’impost, en les
transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitador del domini,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort de conformitat amb els termes descrits en l’article 11.b del Reial
decret 1629/1991, de 8 de novembre, que aprova el Reglament de l’impost de successions i donacions, i en
conseqüència gaudiran de tots els beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries en tant que li
siguin aplicables. En concret són d’aplicació els articles 8, 10, 11, 50, 51 i 73 de la Compilació de Dret Civil de
les Illes Balears reguladora de les hisendes locals, s’aplicarà les següents bonificacions:

a) Una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del domini, realitzats a títol lucratiu
per causa de mort a favor de les persones descendents i adoptades, les persones ascendents i
adoptants en línia recta de primer grau, i els cònjuges.
b) Una bonificació del 75 % de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del domini, realitzats a títol lucratiu
per causa de mort a favor de les persones descendents i adoptades, les persones ascendents i
adoptants en línia recta de segon grau.
c) Una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del domini, realitzats a títol lucratiu
per causa de mort a favor de les persones descendents i adoptades, les persones ascendents i
adoptants en línia recta de tercer i quart grau.
Capítol VII
Meritació i període impositiu
Article 11
L'impost es merita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de
mort, en la data de transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què
tengui lloc la constitució o transmissió.
Amb aquest efecte, es prendrà com a data de la transmissió:
1. En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament de l'instrument públic i, quan es tracti de documents
privats, la d'incorporació o inscripció d'aquest en un registre públic o la del lliurament a un funcionari/ària
públic/a per raó del seu ofici.
2. En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de la persona causant.
Article 12
1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma que ha tengut lloc la
nullitat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tendrà dret a la devolució de
l'impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius i que reclami la
devolució dins un termini de quatre anys des que la resolució va quedar ferma. S'entén que hi ha efecte
lucratiu quan no es justifiqui que les persones interessades han de fer les recíproques devolucions a què es
refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la
resolució o rescissió es declaràs per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no
escaurà cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no escaurà la devolució de
l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. S'estimarà com a mutu acord
l'avinença en acte de conciliació i el simple assentiment a la demanda.
3. En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seva classificació es farà conformement a les
prescripcions contingudes al Codi civil. Si és suspensiva, no es liquidarà l'impost fins que aquesta es
compleixi. Si la condició és resolutòria, s'exigirà l'impost, evidentment amb la reserva, quan es compleixi la
condició, de realitzar la devolució oportuna segons la regla de l'apartat 1 anterior.

Article 13
1. Quan es transmeti la propietat de terrenys o es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi,
limitador de domini, a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, l'impost gravarà l'increment de
valor que s'hagi produït dins el període de temps transcorregut entre l'adquisició del terreny o del dret per la
persona transmetent i la nova transmissió o, si s'escau, la constitució del dret real de gaudi.
2. En casos de transmissió de terrenys adjudicats en reparcellació, conformement als preceptes de la Llei
del sòl, com que suposa la subrogació, amb plena eficàcia real, de les antigues per les noves parcel les, el
període impositiu es comptarà a partir de la data d'adquisició dels terrenys aportats a la reparcellació.
3. En cap cas el període de generació de l'impost no podrà ser inferior a un any.
Capítol VIII
Gestió de l'impost
Article 14
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant aquest ajuntament declaració-liquidació del tribut,
segons el model oficial que facilitarà l'Administració municipal i que contindrà els elements de la relació
tributària imprescindibles per comprovar la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.
2. En les transmissions en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge, els transmitents estan obligats a
presentar davant aquest Ajuntament declaració del tribut, segons el model oficial que facilitarà l'Administració
municipal i que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per comprovar la correcta
aplicació de les normes reguladores de l'Impost.
3. Amb la declaració-liquidació es presentarà inexcusablement el document degudament autenticat en què
constin els actes o contractes que originen la imposició, i qualsevol altre de justificatiu, si s'escau, de les
exempcions o bonificacions que el subjecte passiu reclami com a beneficiari/ària, com també el darrer rebut
de l’impost sobre béns immobles o, subsidiàriament, en aquest darrer cas, la referència cadastral de
l'immoble.
Article 15
Aquesta declaració-liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, comptats des de la data en
què es produeixi la meritació de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes entre vius, trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, sis mesos, prorrogables fins a un any, a requesta del
subjecte passiu.
Article 16
Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'article 14, el subjecte passiu
ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti.
Article 17
Respecte de les dites declaracions-liquidacions, l'Administració municipal no podrà atribuir valors, bases o
quotes diferents de les que resultin de les normes reguladores de l'impost.
Article 18
Les liquidacions complementàries, derivades de la comprovació, sense perjudici de les sancions, interessos
de demora o recàrrecs que escaiguin, es notificaran íntegrament als subjec tes passius, als quals s’indicaran
els terminis d'ingrés i els recursos corresponents.
Article 19

Estaran igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable, en els mateixos
terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits prevists a la lletra a) de l'article 6 d'aquesta ordenança, sempre que s'hagin produït
per negoci jurídic entre vius, el/la donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits prevists a la lletra b) de l'article 6 d'aquesta ordenança, la persona adquirent o la
persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
L'esmentada comunicació, per part dels obligats/ades alludits/ides anteriorment, es formalitzarà per escrit,
segons el model establert amb aquest efecte, adjuntant una fotocòpia del document que origini el fet imposable.
Article 20
Així mateix, els notaris/àries estan obligats/ades a trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada
trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que hagin autoritzat dins el trimestre anterior,
en què es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realit zació del fet imposable del
referit impost, de conformitat amb l’article 111.7 de la Llei 39/1988 (modificada per la Llei 24/2001, de 27 de
desembre). També estan obligats a trametre, dins el mateix termini, una relació dels documents privats,
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat presentats per a coneixement o
legitimació de firmes. El que preveu aquest article s'entén sense perjudici del deure general de col laboració
que estableix la Llei general tributària.
Article 21
L'Administració municipal podrà requerir les persones interessades perquè aportin dins el termini de trenta
dies, prorrogables per quinze més a petició de la persona interessada, altres documents que estimin
necessaris per efectuar la comprovació de la declaració/liquidació de l'impost. Els qui no atenguin els
requeriments formulats dins aquests terminis incorreran en les infraccions tributàries que preveu l'article 23
d'aquesta ordenança, si aquests documents fossin necessaris per comprovar-la.
Si els dits documents només constitueixen el mitjà de provar circumstàncies al legades per la persona
interessada en benefici exclusivament d'ella mateixa, l'incompliment del requeriment es tendrà com decaïment
en el seu dret al dit tràmit i s'aplicarà la liquidació corresponent sense fer cas de les circumstàncies no
justificades.
Article 22
La inspecció i recaptació d'aquest impost es realitzarà conformement amb la Llei general tributària i amb les
altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per desenvolupar-les.
Article 23
Per a tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries i també per a la determinació de les
sancions que per aquelles escaiguin en cada cas, hom s'ajustarà a la Llei general tributària i les disposicions
que la complementin i desenvolupin, i al contingut de l'Ordenança fiscal general.
Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2020 i continuarà la seva vigència
fins que no sigui derogada."
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança continguda en 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 tauló 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 provisional 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 Comunitat Autònoma de les Illes Balears."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i vuit (8) vots en contra dels grups municipals del Partit Popular
(PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
(CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
10.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019
es va dictaminar favorablement la següent;
‘PROPOSTA D'ACORD
L'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme la modificació de l'Ordenança de l'impost de béns
immobles que havia estat aprovada pel Ple de dia 8 de setembre de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 142, de data 10 de novembre de 2016;
La modificació de l'Ordenança fiscal de l'impost de béns immobles inclou l'aplicació de tipus diferenciats per
l'impost de béns immobles atenent als usos establert en la normativa cadastral, excloent l'ús residencial, i es
manté el tipus de gravamen pels habitatges d'ús residencial;
Quant a les bonificacions s'ha inclòs a totes que per tenir dret a la seva concessió no s'ha tenir cap tipus de
deute municipal en període executiu;
Vist l'informe que va emetre el secretari amb data 2 d'octubre de 2019 en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns
immobles;
Vist l'informe emès en data 2 d'octubre per l'interventor general;
Considerant que, amb data 2 d'octubre, va ser lliurat el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de l'impost de béns immobles, elaborat pel Departament de Gestió Tributària, juntament amb
l'informe tècnic-econòmic,

Vists els informes emesos, s’és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien dur a terme, amb el dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, l'adopció dels següents ACORDS;
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles,
segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;
(El text que es modifica en negreta)
"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
CONCEPTE
CAPÍTOL I
Disposició general
ARTICLE 1
Conformement al que preveu l’article 59.1 en relació amb l'article 15.2, de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d’Inca estableix i
exigirà l'impost sobre béns immobles com a tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns
immobles, regulat pels articles 60 i següents de l'esmentat Text refós.
CAPÍTOL II
Fet imposable
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i
urbans, i sobre els immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis béns immobles o sobre els serveis públics als quals
estiguin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) D’un dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per l’ordre que s'hi
estableix determinarà la no subjecció del l'immoble urbà o rústic a les restants modalitats previstes en aquest
apartat.
Als immobles de característiques especials s'hi aplica aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de
concessió que poden recaure sobre l'immoble no exhaureixen la seva extensió superficial, supòsit en el qual
també es realitza el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l'immoble no afectada per una
concessió.
Article 3
1. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, béns immobles urbans i béns
immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del cadastre
immobiliari.
Als exclusius efectes cadastrals, té la consideració de bé immoble la parcel·la o porció de sòl d’una mateixa
naturalesa, enclavada en un terme municipal i tancada per una línia poligonal que delimita, a aquests efectes,
l’àmbit espacial del dret de propietat d’un propietari o de diversos proindivís i, si escau, les construccions
emplaçades en aquest àmbit, qualsevol qui sigui el seu propietari, i amb independència d’altres drets que
recaiguin sobre l'immoble. Tindran també la consideració de béns immobles:

a)
Els diferents elements privatius dels edificis que siguin susceptibles d’aprofitament
independent, sotmesos al règim especial de propietat horitzontal, així com el conjunt constituït per diferents
elements privatius mútuament vinculats i adquirits en unitat d’acte i, en les condicions que reglamentàriament
es determinin, els trasters i les places d’estacionament proindivís adscrits a l’ús i gaudi exclusiu i permanent
d’un titular. L’atribució dels elements comuns als respectius immobles, únicament als efectes de la seva
valoració cadastral, es realitzarà en la forma que es determini reglamentàriament.
b)
L’àmbit espacial d’una concessió administrativa sobre els béns immobles o sobre els serveis
públics als quals es trobin afectes.
c)
Els béns immobles de característiques especials constitueixen un conjunt complex d’ús
especialitzat, integrat per sòl, edificis, instal·lacions i obres d’urbanització i millora que, pel seu caràcter unitari
i per estar lligat de forma definitiva per al seu funcionament, es configura a efectes cadastrals com un únic bé
immoble.
Es consideren béns immobles de característiques especials els compresos en els següents grups:
a) Els destinats a la producció d’energia elèctrica i gas, al refinament de petroli, i les centrals nuclears.
b) Les preses, salts d’aigua i embassaments, inclòs el seu jaç o got, excepte les destinades
exclusivament al reg.
c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.
d) Els aeroports i ports comercials.
2. En el cas que un mateix immoble es trobi localitzat en distints termes municipals, s’entendrà a efectes
d’aquest impost que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu terme municipal.
Article 4
No estaran subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic maritimoterrestre i hidràulic,
sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat del municipi:
* Els de domini públic afectes a ús públic.
* Els de domini públic afectes a un servei púbic gestionat directament per l’Ajuntament exceptuant
quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
* Els béns patrimonials, exceptuant igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.
CAPÍTOL III
Subjectes passius
Article 5
Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei general tributària, que ostentin la titularitat del dret
que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques
especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.
Allò disposat en l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de fer
repercutir la càrrega tributària suportada conformement a les normes del dret comú.
L’Ajuntament farà repercutir la totalitat de la quota líquida de l’ impost en els que, no reunint la condició de
subjectes passius d’aquest, en facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.

Així mateix, el substitut del contribuent podrà fer repercutir sobre els altres concessionaris la part de la quota
líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d’ells.
CAPÍTOL IV
Responsables
Article 6
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el fet imposable
d’aquest impost, els béns immobles objecte dels dits drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la
quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes prevists a la Llei general tributària. Amb
aquesta finalitat, els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre les deutes pendents
per l’impost sobre béns immobles associats a l’immoble que es transmet.
Responen solidàriament de la quota d’aquest impost i en proporció a les seves respectives participacions els
copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
Llei general tributària, si figuren inscrits com a tals en el cadastre immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la
responsabilitat s'exigeix per parts iguals en tot cas.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la
Llei general tributària.
CAPÍTOL V
Exempcions
Article 7
1. Estaran exempts de pagament d’aquest impost els següents immobles:
a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin
directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de
l’Estat afectes a la defensa nacional.
b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.
c) Els de l’Església catòlica, en els termes previstos a l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre
assumptes econòmics, datat del 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no
catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació
subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a
condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica,
consular o als seus organismes oficials.
f) Els béns de naturalesa urbana i rústica la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros.
g) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades,
el principal aprofitament dels quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat del poblat d’arbres
sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti.
h) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i edificis enclavats en els mateixos terrenys, que
estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació
d'aquestes línies.
No n'estaran exempts, conseqüentment, els establiments d'hoteleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les
cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la Direcció i les instal·lacions fabrils.
2. Així mateix, després d’haver presentat una sol·licitud, n’estaran exempts:

a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyança per a centres docents acollits, total o parcialment,
al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyança concertada. Aquesta
exempció haurà de ser compensada per l’Administració competent.
b) Els declarats expressament o individualitzada monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant
reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix el seu article 12 com a integrants
del patrimoni hiistoricoartístic espanyol, com també els compresos a les disposicions addicionals
primera, segona i cinquena de la referida llei.
Aquesta exempció no afectarà qualsevol classe de béns urbans ubicats en el perímetre delimitatiu de
les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó
exclusivament els que compleixin les següents condicions:
c) En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció a l’instrument de
planejament urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni
històric espanyol.
d) A llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 50 anys i estiguin
inclosos en el catàleg previst en el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el règim del sòl i
d’ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes prevists a l’article 21 de la Llei
16/1985, de 25 de juny.
e) La superfície dels monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses poblades
d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal.
Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a
aquell en què es realitzi la seva sol·licitud.
CAPÍTOL VI
Base imposable i liquidable
Article 8
1. La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es
determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conformement al que es disposa a les normes
reguladores del cadastre immobiliari.
2. El valor cadastral és el determinat objectivament per a cada bé immoble a partir de les dades que obren en
el cadastre immobiliari i estarà integrat pel valor cadastral del sòl i el valor cadastral de les construccions. Per
a la determinació del valor cadastral es tindran en compte els següents criteris:
a) La localització de l'immoble, les circumstàncies urbanístiques que afectin el sòl i la seva aptitud per a
la producció.
b) El cost d’execució material de les construccions, l’ús, la qualitat i l’antiguitat de l’edifici, així com el
caràcter historicoartístic o altres condicions de les edificacions.
c) Les circumstàncies i valors del mercat.
d) Qualsevol altre factor rellevant que reglamentàriament es determini.
3. El valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat, entenent per tal el preu més probable
pel qual podria vendre’s, entre parts independents, un immoble lliure de càrregues, a l’efecte de les quals es
fixarà, mitjançant ordre ministerial, un coeficient de referència al mercat per als béns d’una mateixa classe. En
els béns immobles amb preu de venda limitat administrativament, el valor cadastral no podrà en cap cas
superar dit preu.
4. Reglamentàriament s’establiran les normes tècniques comprensives dels conceptes, regles i restants
factors que, d’acord amb els criteris anteriorment exposats i d’acord amb les característiques intrínseques i
extrínseques que afectin els béns immobles, permetin determinar el seu valor cadastral.

Article 9
1. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció a què es
refereixen els articles següents.
2. La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en el procediment de valoració
col·lectiva. Dita notificació inclourà la motivació de la reducció que s’hagi duit a terme mitjançant l’aplicació del
valor base que correspon a l’immoble així com els imports de dita reducció i de la base liquidable en el primer
any de vigència del nou valor cadastral en aquest impost.
3. Quan es produeixin alteracions de termes municipals i mentre no s’aprovi una nova ponència de valors, els
béns immobles que passin a formar part d’un altre municipi mantindran el mateix règim d’assignació de bases
imposables i liquidables que tinguessin en el d’origen.
4. En el procediment de valoració col·lectiva, la determinació de la base liquidable serà competència de la
Direcció General del Cadastre i recurrible davant el Tribunal Econòmic Administratiu de l’Estat.
Article 10
1. La reducció en la base imposable serà aplicable a aquells béns immobles urbans i rústics que es trobin en
alguna d’aquestes dues situacions:
a) Immobles el valor cadastral dels quals s’incrementi, com a conseqüència de procediments de
valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de:
1r) L’aplicació de la primera ponència cadastral de valors aprovada amb posterioritat al primer
de gener de 1997.
2n) L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’aprovin una vegada
transcorregut el període de reducció establert a l’article 12 de la present ordenança.
b) Immobles situats en municipis per als quals s’hagués aprovat una ponència de valors que hagi
donat lloc a l’aplicació de la reducció prevista en el paràgraf a) anterior i el valor cadastral s’alteri, abans de
finalitzar el termini de reducció, per qualsevol de les causes següents:
1r) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
2n) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial.
3r) Procediment simplificat de valoració col·lectiva.
4t) Procediment d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, resolució de
discrepàncies i inspecció cadastral
2. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat d’haver fet prèviament una sol·licitud pels subjectes
passius de l’impost.
3. La reducció establerta en aquest article no s’aplicarà respecte de l’increment de la base imposable dels
immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
4. En cap cas no serà aplicable aquesta reducció a béns immobles classificats com de característiques
especials.
Article 11
1. La reducció s’aplicarà durant un període de 9 anys, a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors
cadastrals sense perjudici del que disposa l’article 13.
2. La quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar el coeficient reductor únic per a tots els immobles
afectats del municipi a un component individual de la reducció, calculat per a cada immoble.

3. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà minvant en 0,1
anualment fins a la seva desaparició.
4. El component individual de la reducció serà, cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que
correspongui a l’immoble el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base. Dita diferència es dividirà
pel darrer coeficient reductor aplicat quan concorrin els supòsits de l’article anterior, apartats 1r b) 2n i b) 3r.
Article 12
El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor del nou valor cadastral,
excepte quan concorrin les següents circumstàncies:
a) Per a aquells immobles per als quals, havent-se produït alteracions susceptibles d’inscripció cadastral
prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en vigor dels
valors cadastrals resultants de les ponències de valors a les quals es refereix l’article 10, encara que
no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de la seva aprovació, el valor base serà
l’import de la base liquidable que, d’acord amb dites alteracions, corresponguin a l’exercici immediat
anterior a l’entrada en vigor del nous valors cadastrals per l’aplicació als esmentats béns de la
ponència de valors anterior a la darrera aprovada.
b) Per als immobles als quals es refereix l’article 10 en el seu apartat 1. b) 4t, el valor base serà el
resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per la Direcció General del
Cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté de dividir el valor cadastral mitjà de
tots els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en el darrer padró entre la mitjana dels
valors cadastrals resultants de l’aplicació de la nova ponència de valors.
En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, una vegada aprovada la corresponent
ponència de valors, la Direcció General del Cadastre farà públic el valor cadastral mitjà de tots els immobles
de la classe de què es tracti inclosos en el darrer padró del municipi i en el valor cadastral mitjà resultant de
l’aplicació de la nova ponència, abans de l’inici de les notificacions dels valors cadastrals. Els anuncis
d’exposició pública d’aquests valors mitjans es publicaran per edictes en el BOIB, indicant-se el lloc i termini,
que no serà inferior a 15 dies.
Així mateix, aquest valor base s’utilitzarà per a aquells immobles que hagin de ser novament valorats com a
béns de classe diferent de la que tenien.
Article 13
1. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1. b) 1r, s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i
s’extingirà el dret a l’aplicació de la resta de la reducció que es vingués aplicant.
2. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1. b) 2n, 3r i 4t, no s’iniciarà el còmput d’un nou període de
reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels
immobles del municipi.
CAPÍTOL VII
Quota tributària i tipus de gravamen
Article 14
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’ import de les bonificacions previstes legalment.
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits previstos a la llei reguladora són els següents:
a) Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,65 %.
b) Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,80 %.

c) Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %
4. No obstant això, s'estableix iel tipus de gravamen diferenciat quan es tracta de béns immobles
urbans que, exclosos els d'ús residencial, tinguin assignat els usos establerts a la normativa cadastral
per a la valoració de les construccions esmentades a la taula següent, el qual només s'aplica, com a
màxim, al 10% dels béns immobles urbans que per cada ús, tenen un major valor cadastral, d'acord
amb la següent escala d'usos i valors:
Ús:
A: Magatzem i estacionament
C:Comercial
E: Cultural
G: Oci i hoteleria
I:Industrial
K: Esportiu
M:Obres, jardineria, sol sense ed.
O:Oficines
P: Edifici singular
R: Religiós
T: Espectacles
Y: Sanitat i beneficència

Valor cadastral
23.763,17 €
150.495,15 €
Sense valors afectats
Sense valors afectats
262.762,88 €
Sense valors afectats
126.720,00 €
300.570,34 €
Sense valors afectats
Sense valors afectats
Sense valors afectats
5.293.539,94 €

Tipus de gravamen aplicable
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %

1,00 %

Quan els immobles tenen atribuïts més d'un ús, es considerarà el tipus corresponent al de l'edificació
o dependència principal.
Bonificacions
Article 15
1. Tindran una bonificació del 90 % en la quota íntegra de l’impost, sempre que així se sol·liciti pels
interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses,
urbanitzacions, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a
aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què
s’iniciïn les obres fins al posterior al seu acabament, sempre que durant aquest temps es realitzin obres
d’urbanització o construcció efectiva i sense que, en cap cas, puguin excedir de tres períodes impositius.
La concessió de la bonificació queda condicionada a no tenir cap tipus de deute municipal en període
executiu.
2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes impositius
següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que resultin
equiparables a aquests conformement a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta
bonificació es concedirà a petició de la persona interessada i podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior
a la terminació dels tres períodes impositius de duració d’aquesta i tindrà efectes, en el seu cas, des del
període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
La concessió de la bonificació queda condicionada a no tenir cap tipus de deute municipal en període
executiu.
3. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i
d’explotació comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre
règim fiscal de les cooperatives.
La concessió de la bonificació queda condicionada a no tenir cap tipus de deute municipal en període
executiu.

4. Poden gaudir d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost , durant els tres períodes impositius
següents als dits en el punt 2 d'aquest article, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables
a aquests conformement a la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears . Aquesta bonificació
es concedirà a petició de l'interessat, la qual pot efectuar-se en qualsevol moment anterior a la terminació dels
tres períodes impositius de duració d'aquella i tindrà efectes, si s'escau, des del període impositiu següent a
aquell en què se sol·liciti.
La concessió de la bonificació queda condicionada a no tenir cap tipus de deute municipal en període
executiu.
5. Podran gaudir d'una bonificació del 90% de la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels
apartats anteriors d'aquest article, els subjectes passius que ostentin la condició de membres d'una família
nombrosa de conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE 277/2003),
de protecció a les famílies nombroses, quan es compleixin simultàniament els següents requisits:
a) Que el domicili d'empadronament de tots els membres de la família nombrosa coincideixi amb
l'habitatge objecte de la petició de bonificació. No obstant això, en els casos de nul·litat,
separació o divorci la bonificació s'aplicarà sobre la totalitat del percentatge que correspongui
a ambdós cònjuges amb independència de quin d'ells consti empadronat a l'immoble objecte
de la bonificació, havent d'aportar copia de la sentència judicial que declari qualsevol
d'aquestes situacions.
b) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família nombrosa emès pel
CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la bonificació.
c) No es pot tenir cap deute municipal en període executiu.
d) Que la base imposable de l'impost de la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible
en l'AEAT a la petició de la bonificació dels contribuents de l'IBI afectats no superi els 34.358,07 €.
Aquesta limitació serà de 57.272,05 €, en el cas de famílies nombroses de caràcter especial.
e) En el cas de noves sol·licituds s'hauran de presentar abans del dia 30 de març de l'exercici per el qual
es sol·licita. Una vegada atorgada la bonificació l'Administració municipal renovarà automàticament
les bonificacions si es compleixen els requisits objectius exigibles segons la present reglamentació,
una vegada realitzades les comprovacions que segons l'autorització rebuda en la sol·licitud inicial faci
l'Administració.
f) La variació del domicili que constitueix l'habitatge habitual familiar exigeix la presentació
d'una nova sol·licitud de bonificació i l'acreditació dels requisits per a la seva concessió.
g) En el cas de famílies nombroses de categoria general (definides en l'article quart de la Llei 40/2003,
de protecció a les famílies nombroses) el valor cadastral referit a la tipologia ús residencial no podrà
superar el valor aplicable als habitatges de protecció oficial, que es pot xifrar en 140.107,20 € de valor
cadastral. Aquesta limitació no s'aplicarà a les famílies nombroses de categoria especial.
h) Es farà efectiu per mitjà de compensació.
i) Que els subjectes passius de l'IBI (de naturalesa urbana) de l’objecte afectat per la sol·licitud de la
bonificació, i en el seu cas la resta de membres de la família nombrosa, han d’acreditar la titularitat
del ple domini del referit habitatge amb ús residencial.
No podran ésser titulars, en tot el territori estatal, del ple domini d’altres habitatges amb ús residencial, de
locals amb ús comercial o d'altres usos amb un percentatge superior al 33,33 %, a excepció de locals amb ús
d’aparcament o traster.
Excepcionalment, si s'acredita, a través d'un informe municipal de reagrupació familiar, la necessitat de
disposar de dos o tres habitatges adjacents a conseqüència del nombre de membres de la família nombrosa
afectada, no s'aplicarà la normativa descrita en el primer paràgraf.
6. Poden gaudir de bonificació del 50 % de la quota resultant , els immobles on s'hagin instal·lat sistemes
generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Aquesta bonificació està condicionada al
caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la producció de calor i que aquestes incloguin col·lectors que

disposin de la corresponent homologació per l’administració competent, i és d'aplicació els tres exercicis
següents al de la seva instal·lació. Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què se
sol·liciti. Per a l'exercici de 2017, els interessats podran sol·licitar la bonificació fins el dia 31 de març de 2017.
La sol·licitud la presentarà el titular de l'immoble afectat, acompanyada del certificat d'homologació emès per
l'Administració competent, dins els dos mesos següents a la finalització de la instal·lació, i s'aplicarà la
bonificació durant els tres exercicis següents a la data que consti en el certificat d'homologació.
Aquesta bonificació en cap cas, s'aplicarà als immobles afectats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març,
d'aprovació del codi tècnic de l'edificació. (Publicat en el BOE del 28.03.2006).
La concessió de la bonificació queda condicionada a no tenir cap tipus de deute municipal en període
executiu.
7. A l'empara del que disposa l'art. 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s'estableix una
bonificació sobre la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels apartats anteriors d'aquest
article, per l'import que s'expressarà, a favor dels subjectes passius que s'acollin al Sistema especial de
Pagament, que s'aplicarà d'acord amb les següents condicions:
a) El sistema especial de pagament serà d'aplicació als contribuents i d'altres obligats, que siguin
persones físiques i que sol·licitin la seva aplicació als conjunt de tots els seus rebuts del padró corresponents
a béns de naturalesa urbana.
b) Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema especial de
pagament són:
b1) Complimentar el formulari dissenyat a tal efecte per l'Ajuntament abans del 30 de gener
de l'any que es tracti.
b2) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
b3) Efectuar un pagament únic de l'1 de febrer a 30 d'abril, com és la quantitat que figuri en el
formulari de sol·licitud fixada pels serveis de l'Ajuntament (prenent per base les liquidacions emeses en
l'exercici anterior); i en el mes d'octubre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts del padró del
vigent exercici a nom del sol·licitant, la quantitat ja pagada, una vegada aplicada, una bonificació del 5%. En
el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució.
b4) Efectuar el pagament mitjançant domiciliació bancària.
c) L'acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l'exercici següent
sempre que l'interessat no manifesta la seva renúncia expressa al mateix i no tingui deutes pendents de
pagament en període executiu.
d) Si el sol·licitant incorregués en l'impagament de qualsevol càrrec del Sistema especial de
pagament, restarà aquest sense cap efecte, perdent el dret a la bonificació i havent de pagar el deute total
segons les normes del sistema normal de pagament podent, no obstant, sol·licitar la devolució de les
quantitats ja pagades.
e) El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que es seguirà regint per la seva normativa específica.
f) La quantia màxima de la reducció, una vegada aplicada a tots els càrrecs, no podrà superar els 60
€.
8. Les bonificacions aplicables, ja siguin potestatives o obligatòries, no seran d'aplicació simultània.
Notes comunes:
a) Sobre el concepte d’unitat familiar:
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

b) Una vegada atorgades les referides subvencions no caldrà presentar nova sol·licitud, sinó que
l'Administració procedirà a la concessió de la subvenció de forma automàtica si es compleixen els
requisits objectius descrits, i es farà efectiva per compensació.
c) Totes aquestes bonificacions no són acumulables en relació amb un mateix contribuent, que només
podrà gaudir d’una sola d’elles, en principi la que ell esculli.
CAPÍTOL VIII
Període impositiu i meritació
Article 16
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. L’efectivitat dels actes dictats a conseqüència dels procediments d’incorporació per declaració, comunicació
o sol·licitud serà des del dia següent a aquell que tingueren lloc els fets, actes o negocis causants dels
primers, de conformitat amb l’article 17 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (RD legislatiu 1/2004,
de 5 de març). L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva i
de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la
prevista en les normes reguladores del cadastre immobiliari.
4. Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tinguin
transcendència a efectes d’aquest impost determinaran l’obligació dels subjectes passius de formalitzar les
declaracions conduents a la seva inscripció en el cadastre immobiliari, conformement a allò establert a les
seves normes reguladores.
CAPÍTOL IX
Gestió de l’impost
Article 17
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost,
seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de reconeixement i denegació de les
exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris,
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució dels ingressos indeguts,
resolució dels recursos que s’interposin contra dits actes i actuacions per l’assistència i informació al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d’aquest impost relatives a
un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi.
3. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels
procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, resolució de discrepàncies i inspecció cadastral
previstos en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en què, de
conformitat amb els articles 65 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març), s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base
liquidable previstes en els procediments de valoració col·lectiva.
Un cop transcorregut el termini d’impugnació previst en les esmentades notificacions sense que s’hagin
utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i amb fermesa les bases imposable i liquidable
notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció de l’impost.

5. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en els restants documents
expressius de les seves variacions elaborades a l’efecte per la Direcció General del Cadastre, sense perjudici
de la competència municipal per a la qualificació d’immobles d’ús residencial desocupats.
L’esmentat padró, que es formarà anualment, contindrà la informació relativa als béns immobles,
separadament per als de cada classe, i serà remès a l’Ajuntament abans de l’1 de març de cada any.
6. Les dades contingudes en el padró cadastral i en la resta de documents citats a l’apartat anterior hauran de
figurar en les llistes cobratòries, documents d’ingrés i justificants de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles.
7. En els supòsits en què resulti acreditada, amb posterioritat a l’emissió dels documents a què es refereix
l’apartat anterior, la no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral, les rectificacions que respecte
a aquell pugui acordar l’òrgan gestor a efectes de liquidació de l’impost meritat per al corresponent exercici
hauran de ser immediatament comunicades a la Direcció General del Cadastre, en la forma en què aquesta
determini. Aquesta liquidació tindrà caràcter provisional quan no existeixi conveni de delegació de funcions
entre el Cadastre i l’Ajuntament.
En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció General del Cadastre confirmarà o modificarà el
titular cadastral mitjançant acord que comunicarà a l’Ajuntament perquè es practiqui, en el seu cas, liquidació
definitiva.
8. Les competències que amb relació a l’impost sobre béns immobles s’atribueixen als ajuntaments a l’article
77 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD legislatiu 2/2004, de 5 de març) s’exerciran
directament per l’Ajuntament o a través dels convenis o altres fórmules de col·laboració que es donin amb
qualsevol de les administracions públiques, en els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, amb aplicació, de forma supletòria, d’allò disposat en el títol preliminar de la Llei
40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Article 18. Divisió de quotes per cotitularitat.
L'Ajuntament emet els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu del fet
imposable. Quan un bé immoble o un dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es pot sol·licitar
la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la
resta d'obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què
cadascú participa en el domini o dret sobre l'immoble.
No es pot dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita revisió resultin quotes
líquides d'un import inferior a 5 €, d'acord amb el que estableix l'art. 7 f) d'aquesta ordenança.
Si alguna de les quotes resulta impagada s'exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris.
Una vegada acceptada per l'Ajuntament la sol·licitud de divisió, tindrà efectes a partir de l'exercici
següent.
En els supòsits de separació matrimonial, anul·lació o divorci legal, amb atribució de l'ús de
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius per a fer
constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l'ús.
Article 20. Infraccions tributàries.
En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries com també a les sanciones que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que regula l’Ordenança fiscal general, a la Llei general tributària
i a les disposicions que la complementin i desenvolupin.

CAPÍTOL X
Normes sobre la tramitació del procediment de comunicació municipal d'alteracions cadastrals
Fonament i naturalesa
Article 21. Fonament i naturalesa del procediment de comunicació municipal.
Segons l’article 14 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004,
de 5 de març, són comunicacions, entre d’altres, les que formulen els ajuntaments que mitjançant ordenança
fiscal s’obliguen a posar en coneixement del Cadastre immobiliari els fets, actes o negocis jurídics
susceptibles de generar una alta, baixa o modificació cadastral, derivats d’actuacions per a les quals s’hagi
atorgat la corresponent llicència o autorització municipal, en els termes i amb les condicions determinades per
la Direcció General del Cadastre.
Fent ús de les facultats concedides pel Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentat
Text refós, aquest ajuntament s’acull al procediment de comunicació municipal al Cadastre immobiliari de les
alteracions cadastrals que es produeixin en aquest terme municipal.
L’obligació de comunicar serà exigible respecte als fets, actes o negocis susceptibles de generar una alta, una
baixa o una variació cadastral realitzats o consumats, amb independència que la llicència o autorització
municipal de la qual deriven s’hagués atorgat amb anterioritat.
Article 22. Comunicacions
Són les que formuli aquest ajuntament a la Gerència Regional, ja que per mitjà de les presents normes de
tramitació s’obliga a posar en coneixement del Cadastre immobiliari els fets, actes o negocis susceptibles de
generar una alta, baixa o modificació cadastral, derivats d’actuacions per a les quals s’hagi atorgat la
corresponent llicència o autorització municipal, en els termes i amb les condicions legals i reglamentàriament
determinades.
Article 23. Fets, actes o negocis objecte de comunicació.
1. El procediment de comunicació tindrà per objecte els següents fets, actes o negocis:
a) La realització de noves construccions.
b) L’ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja sigui parcial o total.
c) La demolició o enderrocament de les construccions.
d) La modificació d’ús o destí d’edificis i instal·lacions.
e) Les llicències de parcel·lació ,segregació , agrupació o anàlogues.
2. Es posarà en coneixement de la Gerència del Cadastre els canvis en la titularitat cadastral dels immobles
afectats pels fets, actes o negocis objecte de les esmentades comunicacions dels quals es tingui constància
fefaent. La remissió d’aquesta informació no suposarà l’exempció de l’obligació de declarar el canvi de
titularitat.
Article 24. Abast i contingut de l'obligació de comunicar
1. L’obligació de comunicar afectarà els fets, actes o negocis relacionats amb la disposició anterior per als
quals, segons correspongui en cada cas, s’atorgui de manera expressa:
a) Llicència d’obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes.
b) Llicència d’obres d’ampliació d’edificis i instal·lacions de totes les classes existents.
c) Llicència de modificació, rehabilitació o reforma que afecti l’estructura dels edificis i instal·lacions de
totes les classes existents.
d) Llicència de demolició de les construccions.
e) Llicència de modificació de l’ús dels edificis i instal·lacions en general.
f) Llicències de parcel·lació, segregació, agrupació i anàlogues.
g) Qualsevol altra llicència o autorització equivalent a les anteriors d’acord amb la legislació aplicable.

2. Les comunicacions a les quals es refereix aquest article hauran de contenir la informació gràfica i
alfanumèrica necessària per a la seva tramitació, conformement a allò determinat per la DGC mitjançant
Ordre EHA 3482/2006, de 15 de novembre.
Article 25. Termini de comunicació
Aquest ajuntament remetrà a la Gerència Territorial del Cadastre les dades relatives als fets, actes o negocis
objecte de comunicació, en el termini de tres mesos computats des de final del mes en què s’hagin realitzat.
La remissió es farà seguint el procediment establert en la clàusula tercera del conveni de 7 de juny del 2000,
entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament d’Inca, de col·laboració en
matèria de gestió cadastral.
Article 26. Informació als titulars cadastrals
1. Aquest ajuntament advertirà expressament i per escrit, en el moment d’atorgar les llicències o
autoritzacions, de l’exempció de l’obligació de declarar davant el Cadastre immobiliari els fets, actes o negocis
que, conformement a l’article 19,apartat tercer, número d'ordre 1 d’aquesta ordenança, es trobin compresos
en el procediment de comunicació.
2. En els supòsits en què s’hagués acordat la suspensió del procediment de comunicació, aquest ajuntament
advertirà expressament i per escrit de la subsistència de l’obligació de declarar els fets, actes o negocis pels
quals, rere de l’efectivitat de la suspensió, se sol·liciten les corresponents llicències o autoritzacions. La
suspensió del procediment en cap cas perjudicarà aquells que haguessin sol·licitat la llicència amb anterioritat
a la seva adopció.
Article 27.
Aquest ajuntament exigirà per a l’expedició de la certificació final d’obra l’escriptura pública de declaració
d’obra nova i/o de divisió horitzontal, si està atorgada, o -en cas contrari- en atorgar-se, sense perjudici en
aquest darrer cas de sol·licitar-se el títol de propietat de l'immoble; així com les corresponents fotografies de
l’edifici que permetin apreciar les seves característiques constructives fonamentals, preferiblement en format
digital.
Article 28. Obligacions formals
Aquest ajuntament, de conformitat amb l’establert a l’article 38 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual
es desenvolupa el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5
de març, conservarà a disposició dels òrgans gestors del Cadastre immobiliari, durant els terminis establerts
en la normativa de protecció de dades de caràcter personal i sobre arxiu i documentació, els documents
acreditatius de les dades comunicades i d’aquelles altres que hagin estat posades en el seu coneixement o
testimoni, ja sigui en suport convencional o informàtic.
Article 29. Sistema de cobrament especial
El cobrament de l’impost serà anual.
No obstant l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar l’avançament del pagament
de la quota anual de l’impost amb en alguna de les modalitats següents:
a) Modalitat 1 (Pagament mensual): en vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al
resultat de dividir per vuit l’impost abonat per aquest impost l’any immediatament anterior; i el mes de
novembre, la quantia que en resulti de restar a l’import anual de l’impost de l’exercici, les quantitats ja
abonades.
b) Modalitat 2 (Pagament trimestral): en tres pagaments trimestrals (març. juny, setembre), la quantitat
equivalent al resultat de dividir per tres l’import abonat per aquest impost l’any immediatament anterior; i el
mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l’import anual de l’impost de l’exercici, les quantitats
abonades.

El pagament avançat què fa referència l’apartat anterior es regirà per les regles següents:
Per gaudir d’aquest pagament avançat 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.
L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament avançat 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.
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 l’impost.
Les quotes liquidades i no satisfetes en 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.
És 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.
Disposició final
La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2020 i continuarà la seva
vigència fins que no sigui derogada.’
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació provisional de l'Ordenança continguda en 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 tauló 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 provisional 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 Comunitat Autònoma de les Illes Balears."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB),
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i set (7) vots
en contra dels grups municipals Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua
Baleares) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles.

11.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019
es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix:
‘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 benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos’.
Atès l'establert l'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, la qual té com a objectiu principal
l'adaptació de les tarifes a l'evolució de l'IPC des de la darrera modificació, que cal situar en un 1 % (del mes
de gener de 2018 al mes de gener de 2019);
Vist l'informe de Secretària de data 1 d'octubre de 2019, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable;
Vist l'informe de la tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, amb informe
previ de la Intervenció, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;
(Es modifica el text que està en negreta)
"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els articles del 15 al 19
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004, aquest ajuntament estableix la
taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de
la qual atenen al que estableix l'article 57, en relació amb l'article 20.4.a), del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals (RD 2/2004).
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a
instància de part, de tota classe de documents que l'Administració o les autoritats municipals expedeixin i
d'expedients que els competien. Així mateix, els serveis realitzats en les biblioteques municipals d'Inca.

2. A aquests efectes, es considerarà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que hagi
estat provocada per la persona particular o redundi en el seu benefici, tot i que no hi hagi sol·licitud expressa de la
persona interessada.
3. No es considerarà subjecte a aquesta taxa l'expedició de documents administratius a ciutadans a qui els
Serveis Socials de l'Ajuntament d'Inca informin que manquen de recursos econòmics, així com també els
documents i certificacions que siguin expedits per la seva aportació a procediments administratius l'objecte dels
quals sigui l'obtenció d'ajudes o prestacions derivades de la carència de recursos econòmics.
Article 3. Subjectes passius.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereixen els articles
continguts en el capítol II, secció 1ª de la Llei 58/2003, Llei General Tributària, que sol·licitin, provoquin o en
l'interès de les quals redundi la tramitació del document, expedient o servei de què es tracti.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a
què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i les síndics, interventors o liquidadors de les
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei
58/2003 general tributària.
Article 5. Exempcions, reduccions i modificacions
Conformement a l'article 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RD Legislatiu 2/2004, en
matèria d'aquesta taxa no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els expressament previst a normes amb
rang de llei o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals i, en qualsevol cas, en la forma que aquest article
estableix.
Article 6. Bases i tarifes
1. Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedients a tramitar, documents a expedir o
serveis oferts per les biblioteques municipals.
2. La quota tributària es determinarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s'hagin de tramitar i
els serveis oferts per les biblioteques municipals, d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
ordenança.
Article 7. Meritació
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la tramitació dels
documents, expedients i serveis subjectes al tribut.
2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2n, la meritació es produeix quan tenen lloc les
circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de la persona
interessada però redundi en el seu benefici.
2. No es tramitaran les sol·licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
Article 8. Declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim de liquidació.
2. Els escrits rebuts pel conducte a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, que no
venguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no es podran tramitar sense que se'n
corregeixi la deficiència. A aquest fi es requerirà a la persona interessada que, en el termini de deus dies, aboni

les quotes corresponents amb l'avís que, transcorregut aquest termini sense que ho hagi fet, es tindran els escrits
per no presentats i s'arxivarà la sol·licitud.
3. Els certificats o documents que expedeixi l'Administració en virtut d'ofici de jutjats o tribunals per a tota classe
de plets no es lliuraran ni trametran sense que prèviament s'hagi satisfet la corresponent quota tributària.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es presti,
s'escaurà la devolució de l'import corresponent.
5. Excepcionalment, l'ingrés de les tarifes meritades a conseqüència dels serveis oferts per les biblioteques
municipals es podran fer en les mateixes instal·lacions on es troben les biblioteques.
Article 9. Infraccions i sancions.
En matèria d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cas cas, hom s'ajustarà al que
disposa l'ordenança fiscal general, la Llei General Tributària i les disposicions que la complementin i desenvolupin.
QUADRE DE TARIFES VIGENTS A PARTIR D’1 DE GENER DE 2020
CERTIFICACIONS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o la
Intervenció de l'Ajuntament o la Batlia sobre els documents o dades
compreses dins el darrer quinqueni
Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o la
Intervenció de l'Ajuntament o la Batlia sobre els documents o dades amb
data de més de cinc anys fins a deu
Quan els certificats s'expedeixin sobre documents o dades amb data de
més de deu anys, per cada quinqueni i foli.
Per fer el còmput de temps el càlcul es practicarà a partir de la data de
sol·licitud del certificat
Certificat de situació urbanística
Certificat d'inexistencia d'infracció urbanística
Certificacions en general, no compreses en els apartats anterior, pel
primer foli útil
En la resta de folis

2,18 €
3,56 €
7,16 €

120,17 €
120,17 €
2,18 €
2,18 €

Quedan excloses del pagament de la taxa les certificacions de residència, convivència i empadronament. Així
com els volants d'empadronament.
COPIES DE DOCUMENTS I DADES
1.

Fotocòpies de plànols
Mida DIN A2, DIN A1, DIN A0
1a. Mida DIN A3 i DIN A4
2. Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d'expedients
Administratius, ordenances municipals de tota classe i de
Reglaments interiors que es facilitin a particulars per cada foli

2,63 €
1,30 €
0,10 €

EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
1.
2.

Informes sobre dades estadístiques, per cada un
Informes urbanístics motivats per la petició de certificats de
terminació d’obres i d’infraestructures, en les quals es produeix

120,17 €
42,03 €

3.
4.
4a.
5.
6.

el desplaçament d'un tècnic de grau mitjà o superior
Informes urbanístics motivats per la petició de certificats
d'habitabilitat, per vivenda o unitat habitable informada, en les
quals es produeix el desplaçament d'un tècnic
Informes tècnics urbanístics i d'edificació per l'emissió dels quals
sigui necessària la intervenció de tècnics de grau mitjà o superior
En el cas de ser necessari el desplaçament del tècnic
Informació sobre les dades relatives a un succés en què hagi
Intervingut la Policia Local, diferent a l'especificat en la tarifa 6
Confecció d'un informe per accident de trànsit, a petició de part

42,03 €
36,01 €
42,03 €
38,23 €
89,51 €

AUTORITZACIONS I LLICENCIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Per cada llicència de parcel·lació urbanística en sol urbà o rústic
Per cada llicència de primera ocupació,i/o certificat final
d'obra per cada habitatge i local
Per cada aprovació de modificació de llicència urbanística
aprovada anteriorment, sense que existeixi augment de pressupost
Llicències o permisos de caràcter temporal i amb una durada
Inferior a l'any natural per a distribució de publicitat dinàmica
Carnet per cada agent publicitari autoritzat per la distribució de
publicitat en mà, anualment
Per tota classe de llicències o permisos no ressenyats
Per cada expedient de declaració prèvia d'interès general per obres
o instal·lacions
Sol·licituds per optar a proves de selecció del personal
Funcionaris
Laborals
A1, A2
0
B
1
C1
2-3-4
C2
5
AP
6-7-8

240,35 €
24,02 €
240,35 €
120,17 €
24,02 €
11,98 €
240,35 €

18,00 €
14,38 €
10,78 €
7,16 €
7,16 €

SERVEIS OFERTS PER LES BIBLIOTEQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Expedició del carnet de la biblioteca:
- Expedició inicial del carnet de la biblioteca.
Expedició del carnet de la biblioteca:
- Duplicat del carnet de la biblioteca (per pèrdua o deteriorament)
Reprografia:
-Fotocòpies
Reprografia:
- Impressions per pàgines web (per full)
Reprografia:
- Impressions de bases de dades
Reprografia:
- Gravació en disquet d'informació de la web (disquet verge)
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Unitat de llibre
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Exemplar de revista
Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:

Gratuït
0,71 €
0,10 €
0,16 €
0,10 €
1,75 €
19,20 €
5,97 €

- Unitat de disc compacte
10. Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Unitat de CD-ROM
11. Taxa per la pèrdua o deteriorament de documents:
- Unitat de DVD
12. Préstec interbibliotecari
- Despeses de transport per cada sol·licitud

20,41 €
36,01 €
36,01 €
1,42 €

Disposició final
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva publicació definitiva en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2020 i
continuarà en vigor fins que no s'acordi la seva modificació o derogació.’
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda en 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 tauló 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."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB),
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i set (7) vots
en contra dels grups municipals Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua
Baleares) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.
12.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENTS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019
es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix:

‘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 benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos’.
I concretament la lletra h) que regula ‘entradas de vehículos a través de las aceras, y reservas de vía pública
para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase’.
Atès l'establert l'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, la qual té com a objectiu principal
l'adaptació de les tarifes a l'evolució de l'IPC des de la darrera modificació, que cal situar en un 1,6 % (del
mes de gener de 2017 al mes de gener de 2019),
Vist l'informe de Secretària de data 1 d'octubre de 2019, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable,
Vist l'informe de la tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, previ informe
de la Intervenció, és del parer que per l'Ajuntament Ple es podrien adoptar amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per entrada
de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per aparcament exclusiu i càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta;
(Es modifica el text que està en negreta)
"ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÈS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENTS EXCLUSIUS I
CÀRREGA O DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
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 la taxa per entrada de
vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per aparcaments exclusius i càrrega o
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys del domini
públic local, amb autorització municipal, per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via
pública per aparcaments exclusius i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i entitats de l'article 35.4 de la Llei
general tributària a favor de les quals s'atorguin l'autorització o les que es beneficiïn de l'aprofitament.
2. Són subjectes passius en concepte de substitut del contribuent els propietaris dels immobles on 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 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
1. La base imposable d'aquesta ordenança vindrà determinada pels metres quadrats o lineals, 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. Quota tributària
La quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes:
6.1.a) Per metre lineal de reserva permanent d'espai en la via pública per aparcaments
exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
1a categoria
19,10 €
2ona categoria
15,14 €
3a categoria
11,48 €
6.1.b) El pintat dels primers quatre metres es considera inclòs en les tarifes anteriors.
6.1.c) Per la instal·lació d'un fitó al límit de la línia de reserva permanent:
Setanta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims, any de la instal·lació; per fitó. Inclou el preu del
fitó i les tasques d'instal·lació.
6.1.d) Deu euros amb setze cèntims, any posterior i següents; per fitó. Inclou el manteniment i
la substitució si es el cas.
6.1.e) Per l'adquisició de la placa indicadora del decret d'autorització de 21,34 €
gual permanent
Article 7. Normes de gestió
1. Està sotmesa a prèvia llicència municipal la taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1, per la qual
s'exigeix la presentació de la següent documentació; declaració en què constin els elements necessaris per a la
fixació de la taxa, el rebut de l'impost sobre béns immobles, rebut d'aigua i fems, llicència d'obertura quan pertoqui
i una fotografia de la façana de l'immoble on es sol·licita el gual i/o la instal·lació del fitó.
Aquesta sol·licitud d'autoritzacions es sotmeten a informe dels serveis tècnics municipals.
2. Una vegada concedida l'autorització es procedeix a la liquidació de la taxa.
No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi liquidat 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.

3. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.a) i 6 apartat 1.d) s'exigirà mitjançant padró anual, en el
qual figuraran les persones afectades i les quotes respectives derivades de l'aplicació de la present Ordenança,
excepte les altes que es produeixin dins l'exercici que s'exigiran mitjançant autoliquidació en el moment de
presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què es concedeixi
l'aprofitament.
4. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.c) s'exigirà mitjançant liquidació, en el moment de
presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què es concedeixi
l'aprofitament.
5. La taxa per l'aprofitament detallat a l'article 6 apartat 1.e) s'exigirà mitjançant liquidació, en el moment de
presentar la sol·licitud de la preceptiva autorització, i tindran efecte des del trimestre natural en què es concedeixi
l'aprofitament.
6. 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, es realitzarà el pagament a través de les
entitats col·laboradores mitjançant el document emès per 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 a través de les entitats col·laboradores
mitjançant el document emès per l'Ajuntament, 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.
Article 11
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 12. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les mateixes
correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la Llei general tributària i al Reglament general
de recaptació.
Disposició addicional
Classificació i categoria de carrers, a efectes d’aplicació de les tarifes contemplades en la present ordenança.

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
Jesús (de Barco a Reis Catòlics)
Lluc, avinguda de (de Formentor a Sor Clara Andreu)
Mairata
Mostra
Murta
Orgúe, 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 confrontant amb carrers d’Antoni
Can Vidal (de Bisbe Cima a Hostals)
SEGONA CATEGORIA:
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 M. 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 de Joan Alcover i la Balanguera)
TERCERA CATEGORIA:
Pla, avinguda del
Boters, carrer dels
Ferrers, carrer dels
Joan d’Àustria (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 comuna: 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 ......................, 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 2020 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la
modificació o derogació.’
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda en 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."

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB),
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i set (7) vots
en contra dels grups municipals Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua
Baleares) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per reserves de via
pública per aparcaments.
13.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN
Reunida la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern en la sessió celebrada en data 14 d'octubre 2019
es va dictaminar favorablement la següent
‘PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix disposa:
‘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 benecifien de modo
particular a los sujetos pasivos".
Atès l'establert l'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme la modificació de l'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, la qual té com a objectiu principal l'adaptació de les
tarifes a l'evolució de l'IPC des de la darrera modificació, que cal situar en un 1,6 % (des del mes de gener de
2017 fins al mes de gener de 2019);
Vist l'informe de Secretaria de data 1 d'octubre de 2019, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable;
Vist l'informe de la tècnica d'Administració General, adscrita al Departament de Gestió Tributària, amb informe
previ de la Intervenció, es del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar, amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'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, que s'adjunta a aquesta proposta.
(Es modifica el text que està en cursiva)

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.
Article 2. Fet imposable
1. Vindrà determinat per qualsevol utilització o aprofitament especial del domini públic local, es faci o no amb
autorització municipal.
2. En particular, aquesta ordenança afecta les utilitzacions o aprofitaments següents:
a) Ocupació del subsòl del domini públic municipal per transformadors, canonades per a la conducció de
líquids fluids, dipòsits de líquids, cambres, 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 similars, aparells
automàtics, puntals o estintols, pals, transformadors, per aparells automàtics accionats per monedes, 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; 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) 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.
3) 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
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.

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
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.
Article 7. Normes de gestió i cobrança.
Se sotmetran a prèvia llicència, concessió o autorització tots els aprofitaments i utilitzacions regulades en
aquesta ordenança i es liquidarà 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 liquidat 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 de l'exercici següent a la presentació de la
referida sol·licitud.
4. Les altes produïdes durant l'exercici implicaran que la quota que es meritarà serà la corresponent a tot
l'exercici pel qual presenta la seva sol·licitud d'autorització.
Article 9. Normes de cobrança
1. El pagament de les taxes es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, es realitzarà el pagament a travès de les
entitats col·laboradores mitjançant el document emès per 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 a través de les entitats col·laboradores
mitjançant el document emès per l'Ajuntament, 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.
Article 11
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.
Disposició addicional
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
Jesús (de Barco a Reis Catòlics)
Lluc, avinguda de (de Formentor a Sor Clara Andreu)
Mairata
Mostra
Murta
Orgúe, 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 confrontant amb carrers d’Antoni
Can Vidal (de Bisbe Cima a Hostals)
SEGONA CATEGORIA:
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 a 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’Àustria (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 ......................, 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 2017 i continuarà en vigor fins que no se n'acordi la
modificació o derogació.
Quadre de tarifes aplicables a partir del dia 01/01/2020, 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
1. Ocupació del subsòl, amb autoliquidació de la taxa:
a) Per ocupació del subsòl de la via pública per m2 o fracció
0,97 €
b) Per cada transformador a l'any
30,65 €
c) Per canonades per a la conducció de líquids fluids per metre
lineal a l'any
0,51 €
d) Per dipòsit de líquids, cambres, passadissos per m2 a l'any
3,08 €
e) Per l'obertura de sondatges i rases per m 2 i dia o fracció que no
siguin per a la connexió de serveis públics
4,56 €
2. Ocupació del sòl:
2.1) Per materials, enderrocs, tanques i similars i aparells automàtics, amb dipòsit previ de
la taxa:
- Per cada puntal o estintol, per dia
0,17 €
- Per cada pal, per dia
0,28 €
2
- Per cada transformador per m a l'any
20,45 €
- Per aparells automàtics accionats per monedes, per cada un i any
20,45 €
3. Per quiosc, és a dir, petites construccions o instal·lacions de caràcter permanent, amb
una ocupació privativa d'un mínim de 6 m2, 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:
3.a) Quioscs, amb un mínim de 6 m2, que ocupen vies públiques municipals:
- Vies de 1a categoria especial (per quiosc fins a 6 m2)
422,60 €
2
. Vies de 1a categoria (per quiosc fins a 6 m )
336,36 €
- Vies de 2a categoria (per quiosc fins a 6 m2)
163,88 €
- Vies de 3a (per quiosc fins a 6 m2)
68,13 €
Per cada m2 d’excés se satisfarà:
- Vies de 1a especial
- Vies de 1a categoria

70,40 €
56,16 €

- Vies de 2a categoria
- Vies de 3a

27,28 €
11,34 €

4. Ocupació de cotxes de lloguer o servei de taxi en la via pública:
Per cada estacionament, anualment
81,97 €
5. Per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda, espectacles i
atraccions que no tinguin caràcter permanent:
5.a) En el mercat setmanal del Dijous
5.a.1) Parades per a la venda de productes del sector primari per metre lineal o fracció:
- Any natural
25,97 €
5.a.2) 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'Angel i Rubí
Per any/ml
110,62 €
- La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria normal:
Per any/ml
100,71 €
5.a.3) 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 64,52 €
Major, Comerç, Jaume Armengol,Corró, Bisbe Llompart, plaça de la Quartera,
plaça d'Espanya, plaça de la Llibertat, Músic Salas, Plaça de l'Angel i Rubí
Pel període d'abril a octubre/ml
- La resta de vies a on té lloc el mercat són de categoria normal:
58,74 €
Pel període d'abril a octubre/ml
5.b) Per la venda de productes usats, en el mercadet de diumenges o "rastro":
- Per any natural i ml
25,97 €
- Per dia i ml
3,61 €
- Per productes agrícoles, per dia i ml
1,06 €
5.c) Per la venda de productes manufacturats i del sector primari, en el 10,25 €
Mercat del Dijous Bo, per metre lineal
5.d) Per la venda de productes manufacturats i del sector primari, en el 6,38 €
Dimecres Bo, per metre lineal
5.e) Activitats temporals: ml/dia
5.e.1) Tómboles, casetes de tir, xurreries, parades de venda ambulant i similars: ml/dia

- Dijous Bo
Dissabtesi Dimecres
o feiners amb
-- Festius
Bo activitat

10,25 €
2,11 €6,38 €

5.e.2) Atraccions tot el perímetre de les quals (exterior i interior) es apte per a la seva
utilització o aprofitament per part dels usuaris i estan subjectes a l'acreditacio de projecte
tipus convalidat per la Direcció General de Funció Pública (cotxes de xoc, cavallets, etc.):
m2/dia
- Dijous Bo
1,25 €
- Diumenges i Dimecres Bo
0,97 €
- Dissabtes i dies feiners amb activitat
0,28 €
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
153,62€
- Per venda ambulant i repartiment de publicitat dinàmica o
estàtica d'activitats comercials o similars (amb una autorització
administrativa prèvia)
153,62 €
7. 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
79,80 €
8. Ocupació de la volada de la via pública:
8.a) Rails, pals, cables, aïlladors, etc., que s’estableixin o volin sobre la via pública:
- Rails, per metre lineal, a l’any
2,51 €
- Pals de ferro, per unitat i any
15,32 €
- Pals de fusta, per unitat i any
7,63 €
- Cables, per metre lineal i any
0,51 €
- Aïlladors, per unitat i any
0,06 €
- Caixes d'amarratge de distribució o registre per unitat i any
1,82 €
8.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
79,80 €
9. Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública,
per caixer i any/ vies categoria única
517,49 €
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda en 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 tauló 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."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels
grups municipals del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i
El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); set (7) vots en contra dels grups municipals del Partit Popular
(PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares) i Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía (CS); i una (1) abstenció del grup municipal d’Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOSEUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per la utilització privativa
del domini públic.
14.DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I BON GOVERN PER APROVAR EL
RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ PRÈVIA LIMITADA I ESTABLIR ELS REQUISITS BÀSICS
ADDICIONALS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 14 d'octubre
de 2019, que transcrit textualment diu:
"Antoni Cànaves Reynés, interventor de l'Excm. Ajuntament d'Inca en compliment d'allò ordenat pel Sr.
Batle mitjançant Providència de data 28 d'agost de 2019 en virtut de les atribucions de control citades i
establertes en l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupada expressament en l'article 13.2. c) del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector
públic local; en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional; emet el següent INFORME en forma de PROPOSTA de RESOLUCIÓ
Consideracions prèvies
Dia 1 de juliol de 2018, va entrar en vigor el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, omplint el buit existent en matèria de
control financer dels ens locals. Només l'article 220 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), feia referència a aquest
mecanisme intern de control tan desconegut a les corporacions locals.
Aquest Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del sector Públic local reprodueix en gran mesura la forma de l'exercici del control intern que ve
desenvolupant la Intervenció General de l'Estat (IGAE) fa uns 20 anys.
El control financer pretén desenvolupar dues referències conceptuals que ens situen i ens ajuden a
entendre el marc metodològic on ens movem: la primera és sobre la possibilitat que proporciona el
control financer per superar les limitacions en què actua la fiscalització prèvia plena (limitacions
temporals, d'efectius...); la segona, sobre els recents desenvolupaments en matèria de control intern i de
gestió de riscos que han determinat els principals canvis en els sistemes de gestió aquests darrers anys i
que ajuden a tenir una visió més extensa del que és la gestió pública i de les principals febleses que
poguessin existir i les potencials possibilitats de millora.
El sistema de fiscalització prèvia, que analitza un per un, tots els actes objecte de fiscalització va ser
dissenyat dins el segle XX per les necessitats d'un funcionament de l'administració pública, que era

fonamentalment política i regulatòria, amb un escàs volum de gestió, però té un difícil encaix en aquesta
administració prestadora de serveis i gestora del segle XXI, on causa una sèrie de problemes o
mancances:
a) Alentir el funcionament de l'Administració.
b) Focalitza el control en aspectes formals, que efectivament s'han de complir, però desvia
l'atenció d'altres, com la oportunitat i la racionalitat de les decisions i el seu impacte en la
consecució dels objectius de l'administració.
c) Analitza individualment els actes administratius i per tant té carències en la visió global o
de conjunt, el que impedeix pronunciar-se sobre el funcionament de la organització.
d) Es realitza d'una forma rutinària, mantenint una mateixa intensitat damunt el control del
tots els actes.
El control financer es va dissenyar com una alternativa que permeti oferir un diagnòstic sobre el
funcionament de l'Administració i valorar l'eficàcia, l'eficiència i l'intent de racionalització dels recursos
públics.
És molt significatiu, que França, que va inspirar el nostre model administratiu renunciés a l'any 2002 al
sistema de control basat en la fiscalització prèvia plena que venia aplicant des del segle XIX. Aquell
mateix any la Unió Europea, va aprovar un reglament financer en el que es replantejava tot el seu
sistema de control i abandonava definitivament la fiscalització prèvia que el Reglament de 1977 havia
regulat amb la inspiració del model francès. El canvi de sistema es va justificar en la incapacitat de
prevenir els casos de frau, de mala gestió o de nepotisme que s'havien posat de manifest a finals de la
dècada dels anys 80 fins a finals dels anys 90.
El control financer representa un element dinamitzador i modernitzador per la forma d'exercir el control
intern en les administracions públiques en general i en els ens locals en particular, superant estructures
arcaiques que es varen implementar, algunes d'elles en el segle XIX i que la majoria de països han anat
deixant enrere, quedant Espanya, on encara té alguns defensors; a pesar d'haver-se demostrat, i de
forma recurrent, la seva ineficàcia a l'hora de prevenir la corrupció i el balafiament dels fons públics.
Derivat de tot això, es pretén implantar amb aquest ACORD D'ADAPTACIÓ PER A L'AJUNTAMENT
D'INCA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS DELS REQUISITS BÀSICS ADDICIONALS
PREVISTOS EN ELS ACORDS DEL CONSELL DE MINISTRES DE DIA 30 DE MAIG DE 2008 I DE DIA
20 DE JULIOL DE 2018 I DELS REQUISITS BÀSICS PROPIS FIXATS PEL PLE els següents punts que
s'estructuren en dos annexos:
ANNEX 1. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
No resulta tan innovadora la possibilitat d’exercir la funció interventora en règim de fiscalització limitada,
com l’establiment d’un conjunt d’extrems que, com a mínim, s’han de comprovar en tots els expedients,
per assegurar l’objectivitat, la transparència i la igualtat de tracte en les actuacions de les diferents
administracions públiques. Aquests extrems mínims són els que fixa l’Acord del Consell de Ministres
vigent, de data 30 de maig de 2008 (d’ara en endavant ACM), i de l'Acord de 20 de juliol de 2018, pels
quals es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a
l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, respecte de l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que
s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
Els extrems aprovats pel Consell de Ministres a proposta del Ministre d’Economia i Hisenda, amb informe
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (d’ara en endavant IGAE), són fruit de l’anàlisi i
l’experiència adquirida per la IGAE en el control de diferents tipus de despesa gestionats per
l’Administració general de l’Estat i els seus organismes autònoms, així com les entitats gestores i serveis

comuns de la Seguretat Social, sense que de moment es tinguin en compte les especificitats del sector
local
Per tot això, l’objectiu d’aquest Acord és fer una adaptació al sector local de l’ACM, amb la finalitat de
servir com a document de treball per l'Ajuntament d'Inca i dels seus organismes autònoms, encara que
es preveu que quedin dissolts i liquidats a 31 de desembre de 2019, sense perjudici de futures revisions
o ampliacions del seu contingut. Aquesta adaptació de l’ACM a l'Ajuntament d'Inca, ha comportat un
treball d’anàlisi de les disposicions i requisits que preveu aquest Acord, per determinar si resulten o no
aplicables en l’àmbit local. El resultat obtingut és el que es detalla en l’ANNEX 1 d’aquest Acord.
Aquests tipus de despesa i obligacions sobre els quals s’ha d’exercir la fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics es preveu que representin la totalitat de la despesa generada en l’entitat local.
Es diferencien les àrees de despesa següents:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Despeses de personal
Altes de personal i membres de la Corporació
Gestió del personal
Nòmines
Despeses d'acció social
Indemnitzacions per raó del servei i bestretes reintegrables

2. Despeses de contractació
a) Obres i subministrament de fabricació
b) Conjunta de redacció de projecte d'obres i execució
c) Subministrament
d) Serveis
e) Concessió d'obra
f) Concessió de serveis
g) Contractes col·laboració i encàrrecs a mitjans propis
h) Altres contractes de serveis,administratius especials, privats i altres
i) Actuacions comunes a tots els contractes
j) Contractació Menor
k) Racionalització tècnica de la contractació
3. Despeses de transferències, subvencions i ajudes concedides
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Subvencions subjectes a la LGS en règim de concurrència competitiva
Subvencions subjectes a la LGS de concessió directa i nominatives
Convenis amb entitats col·laboradores en el marc de la LGS
Subvencions i ajudes no subjectes a la LGS
Transferències a ens dependents
Altres subvencions ajudes o premis
Actuacions comunes en matèria de transferències, subvencions o ajudes

4. Despeses de gestió econòmica i patrimonial
a) Expedients patrimonials
b) Expedient d'urbanisme
c) Convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de règim ju rídic del sector públic
d) Altres expedients econòmics
5. Despeses de gestió financera

a) Actius financers
b) Passius financers
c) Altres despeses financeres
ANNEX 2: Actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de les
bestretes de caixa fixa i dels pagaments a justificar
Aprofitant aquest ACORD, també s'inclouen una sèrie d'actuacions posteriors a la fiscalització i
intervenció de la despesa, com són la comprovació formal i material del pagament i els requisits que
s'hauran d'observar en el que es refereix a les bestretes de caixa fixa i els pagaments a justificar, que són
dos models peculiars de tramitar determinades despeses. S'agrupen de la següent forma:
1. Comprovació formal i material del pagament.
2. Bestretes de caixa fixa.
3. Pagaments a justificar.
Legislació aplicable
a) L'article 13 i 14 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del sector públic local. (RCI)
b) L'article 219 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. (TRLRHL)
c) L'article 4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
d) Els acords del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 i de 20 de juliol de 2018, pels
quals es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària,
respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. (ACM)
e) Bases d'execució del Pressupost general de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2019.
Fonaments de dret
PRIMER. La fiscalització prèvia en matèria de despeses i obligacions, tal com disposa l'article
16.2 del RCI, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic
local, és l'acte de control del compliment dels tràmits i requisits en l'ordenament jurídic mitjançant
l'examen dels documents i informes que integren l'expedient, inclosos els actes resolutoris de
recursos administratius que tinguin contingut econòmic i convenis i altres actes de naturalesa
anàloga amb contingut econòmic; i s'exercirà en funció de la corresponent fase del procediment
sobre despeses en les quals es trobi l'expedient, vegeu fase comptable ''A'' i ''D''.
No obstant això, quan el Ple així l'acordi, la fiscalització i la intervenció prèvia es limitarà a
comprovar els extrems a què es refereix l'article 13.2 del RCI, en desenvolupament de l'article
219 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Aquest sistema de control intern de despeses -la fiscalització i la intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics-, s'exercirà sense perjudici de què s'efectuï una fiscalització plena posterior en el
marc de les actuacions de control financer, 1 amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les
disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió
dels crèdits.

1 Tal com estableix l'article 13.4 del Decret Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, «les obligacions o les
despeses sotmesos a la fiscalització i intervenció limitada prèvia a què es refereix l'apartat 2
d'aquest article seran objecte d'una altra plena amb posterioritat. Aquestes actuacions es duran a
terme en el marc de les actuacions del control financer que es planifiquin en els termes recollits
en el títol III d'aquest Reglament». Així les coses, aquestes actuacions de control financer
posterior, basades en tècniques d'auditoria, per dur a terme la corresponent fiscalització plena
posterior es recolliran, en qualsevol cas, en el document ACORD D'ADAPTACIÓ PER A
L'AJUNTAMENT D'INCA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS DELS REQUISITS BÀSICS
ADDICIONALS PREVISTOS EN ELS ACORDS DEL CONSELL DE MINISTRES DE DIA 30 DE
MAIG DE 2008 I DE DIA 20 DE JULIOL DE 2018 I DELS REQUISITS BÀSICS PROPIS FIXATS
PEL PLE.

SEGON. En atenció a aquest precepte, el Ple d'aquesta corporació ha d'adoptar l'Acord pel qual s'ha
d'acollir el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, donant així aplicació a la
previsió dels articles 219.2 del TRLRHL i 13 del RCI, respecte a l'exercici de la funció interventora en
matèria de despeses i obligacions.
TERCER. Una vegada adoptat aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia resulta vital
l'aprovació dels requisits bàsics a comprovar en l'exercici d'aquesta funció.
I és que la fixació i la determinació dels extrems a comprovar és essencial, a l'efecte de la determinació
del contingut dels informes de fiscalització limitada prèvia de cada tipus de despesa en els termes
previstos en la normativa.
Així hem d'atendre al desenvolupament reglamentari que s'ha produït a través del RCI en l'article 13.2, el
qual estableix que:
...2. Per aquells casos en els que el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l'òrgan
interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la
despesa o obligació que es proposi contreure.
En els casos en els que crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat
es comprovarà que els recursos que els financen són executius, acreditant-se amb l'existència de
documents fefaents que acreditin la seva efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual: es comprovarà, a
més, si es compleix el preceptuat en l'article 174 del TRLRHL.
S'entendrà que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no
prescrites a càrrec a la tresoreria de l'Entitat Local que compleixin els requisits dels articles 172 i
176 del TRLRHL, amb les següents peculiaritats:
b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent
En tot cas es comprovarà la competència de l'òrgan de contractació o concedent de la subvenció
quan dit òrgan no tingui atribuïda la facultat per a l'aprovació de les despeses de què es tracti.
c) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de gestió, es determinin pel Ple a proposta del President previ informe de l'òrgan interventor.
A aquests efectes, amb independència que el Ple hagi dictat o no acord. es consideraran en tot cas,
transcendents en el procés de gestió els extrems fixats en l'Acord del Consell de Ministres, vigent a cada
moment, pel que fa a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en aquells supòsits

que siguin d'aplicació a les entitats locals que hauran de comprovar-se en tots els tipus de despesa que
comprengui.
Addicionalment, el Ple de la corporació, previ informe de l'òrgan interventor, podrà aprovar altres requisits
o tràmits addicionals que també tendran la consideració d'essencials.
En la determinació d'aquests extrems s'atendrà especialment a aquells requisits contemplats en la
normativa reguladora per assegurar l'objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de
tracte en les actuacions públiques.
Els actuals extrems addicionals de comprovació en el sistema de fiscalització de requisits bàsics de
l'Estat estan recollits en els acords del Consell de Ministres de maig de 2008 i del 20 de juliol de 2018,
aquest últim referit als contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis.
Finalment els extrems addicionals que així estableixi el ple –amb informe previ de l'òrgan
interventor- assegurant l'objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en
les actuacions. Aquests requisits són els que figuren a l'apartat segon g) de cada tipus de
despesa i d'expedient que figura en l'annex I del present Acord.
QUART. Sobre la base de l'anterior, aquesta Intervenció té a bé presentar la següent proposta
d'acord al que fa referència l'article 219.2 del TRLRHL que recull els extrems de general
comprovació, els addicionals adaptats dels acords del consell de Ministres i els addicionals propis
que s'adoptin pel Ple a les necessitats i les vicissituds d'aquesta Corporació
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'Economia i Bon Govern, les següents
PROPOSTES D'ACORD
PRIMER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada o de requisits bàsics a
comprovar per l'òrgan Interventor encarregat de la realització del control intern.
SEGON. Aprovar els requisits bàsics addicionals fixats en els acords del Consell de
Ministres de data 30 de maig de 2008 i de data 20 de juliol de 2018 i adaptats a l'Ajuntament
d'Inca i els seus Organismes Autònoms
TERCER. Aprovar els requisits bàsics addicionals fixats en pel Ple.
QUART. Demorar l'eficàcia i efectes de l'acte administratiu que deriva d'aquest Acord a dia 1 de
gener de 2020.
CINQUÈ. Publicar aquest Acord a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca.
Inca, 23 de setembre de 2019. L'interventor, Antoni Cànaves Reynés
PROPOSTA DEL BATLE PRESIDENT
Per la Comissió d'economia i Bon Govern en la sessió celebrada dia 14/10/2019, es va acordar
dictaminar favorablement l'anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del ple
extraordinari a celebrar el dia 17/10/2019 per la seva aprovació."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern i n'esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels

grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), MÉS per MallorcaAPIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI), i sis (6) abstencions dels grups municipals
Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS)
i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon
Govern per aprovar el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada i establir els requisits bàsics
addicionals.
15.PROPOSTA DE LA BATLIA PER LA DENOMINACIÓ D'UNA ZONA VERDA D'INCA I L'AUTORITZACIÓ
DE LA UBICACIÓ D'UNA ESCULTURA
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de data 9 d'octubre de 2019, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE BATLIA PER A L’APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ D’UNA ZONA VERDA D’INCA
AMB EL NOM DE PARC DE SANT JOAN DE DÉU I L’AUTORITZACIÓ DE LA UBICACIÓ D’UNA
ESCULTURA
Vist que el 26 de febrer de 2019, amb núm. de registre d’entrada 3.857, es va presentar instància a
l’Ajuntament d’Inca per part del Sr. Joan Carulla Civit, en representació de l’Hospital Sant Joan de Déu, per tal
de sol·licitar que una zona verda d’Inca, ubicada devora l’esmentat hospital de la ciutat d’Inca, porti
oficialment el nom de PARC DE SANT JOAN DE DÉU i autorització per ubicar al futur parc una estàtua del
seu fundador sant Joan de Déu similar a la que es troba ubicada a l’Hospital de la ciutat de Palma (annex I);
Vist l’article 25 del Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament d’Inca, que textualment
diu:
"Article 25. Procediment.
La Comissió Informativa de Cultura –actual Comissió de Ciutadania i Drets Socials– proposarà la concessió
de les altres distincions consistents en denominacions, monuments i plaques commemoratives.
Una vegada dictaminada favorablement la proposta de concessió, s’elevarà en forma de dictamen a la
consideració de la Ple municipal i es requerirà l’acord favorable de les tres quartes parts dels membres de la
corporació per a la seva aprovació."
Vist que, consultada l’Àrea d’Urbanisme municipal, el solar per al qual se sol·licita la denominació no té
assignat cap nom a la cartografia municipal i que no es té constància que el nom que se sol·licita designi cap
altre indret del municipi, i que, així mateix, segons el seu parer, la designació correcta d’aquest indret podria
ser indistintament parc o plaça;
Vist l’informe favorable emès pel secretari accidental municipal;
Atesos aquests antecedents, Virgilio Moreno Sarrió, batle d’Inca, eleva a la consideració del Ple municipal la
PROPOSTA D’ACORD següent per a la seva aprovació:
1. Aprovar la denominació de la zona verda annexa a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca amb el nom de
Parc de Sant Joan de Déu.
2. Autoritzar la ubicació d’una estàtua del fundador sant Joan de Déu en el futur Parc.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal determinarà allò que consideri més adient
als interessos municipals.
Inca, 9 d’octubre de 2019. El batle, Virgilio Moreno Sarrió

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació la Proposta de la
Batlia i n'esdevé el següent resultat: disset (17) vots a favor dels grups municipals del Partit Socialista de les
Illes Balears (PSIB-PSOE), Partit Popular (PP), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), VOX-Baleares (VOXActua Baleares), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (CS); un
(1) vot en contra del grup municipal d’Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i dues (2)
abstencions del grup municipal d’Independents d'Inca (INDI).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a la denominació d'una zona
verda d'Inca i l'autorització de la ubicació d'una escultura.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les vint-i-dues hores i trenta-cinc minuts, de
la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.

