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PRESIDENT:
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS:

Sra. María del Carmen Osés Ramos 
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. María José Fernández Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes 
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 
Sra. Margarida Horrach Beltrán 
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón 
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca 

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:

Sr. Antoni Cànaves Reynés 

TRESORER:
Sr. Miquel Batle Vallori

A la sala de sessions de la casa consistorial  de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent les 19.30
hores  del  dia  30  de  juny  de  2016,  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
Sra. María del Carmen Oses Ramos, Sr. Sebastián
Oriol  Díaz,  Sr.  Jaume  Tortella  Cànaves,  Sra.
Antònia Maria Sabater Martorell, Sra. María José
Fernández Molina, Sr. Antoni Peña Mir, Sr. Rafael
Torres Gómez, Sr. Felipe Jerez Montes, Sra. Rosa
Maria  Tarragó  Llobera,  Sra.  Margarida  Horrach
Beltrán, Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón, Sr. Félix
Sánchez Díaz, Sr. Antoni Rodríguez Mir, Sra. Alice
Weber,  Sr.  Gabriel  Frontera  Borrueco,  Sr.  Àngel
García  Bonafè,  Sra.  Maria  Francisca  Barceló
Truyol,  Sr.  Antelm  Ferretjans  Llompart,  Sr.  Gori
Ferrà Frau i Sra. Antonia Triguero Salamanca.

Actua  com  a  secretari  accidental  el  Sr.  Guillem
Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte. Hi assisteixen
la  interventor  Sr.  Antoni  Cànaves  Reynés  i  el
tresorer municipal Sr. Miquel Batle Vallori.
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El Sr. Batle es dirigeix al Sr. Secretari i li prega, abans de començar la sessió plenària i passar a
l'ordre del dia, 1 minut de silenci per les víctimes de l'atemptat terrorista del passat dimarts a
Istanbul i una repulsa enèrgica de tot el consistori i de la ciutat d'Inca de l'atac masclista que va
succeir ahir a la ciutat d'Alcúdia.

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. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 26 I 30 DE MAIG
DE 2016

El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les actes esmentades.

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de les actes de les sessions de data 26 i 30 de maig de
2016, que s’aproven per unanimitat dels regidors presents (21).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 529 AL 645 DE 2016 

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 529 al 645.

El  grup  municipal  del  Partit  Popular  sol·licita  còpia  dels  decrets  624  i  626,  relatius  a  dos
expedients sancionadors.

El Sr. Batle es compromet a fer-li arribar les còpies sol·licitades.

Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia (21).
  

3.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  DE  LA  BATLIA  NÚM.  587  DE
L'AJUNTAMENT,  NÚM. 30/2016 DE LA PRESIDÈNCIA DE L'IMAF I  NÚM. 11/2016 DE
L'OA  LLAR  D'INFANTS,  CONTRÀRIES  A  LES  OBJECCIONS  EFECTUADES,  DE
CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART. 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 587 de l'Ajuntament, núm. 30/2016 de la
Presidència  de  l'IMAF  i  núm.  11/2016  de  l'OA  Llar  d'Infants,  contràries  a  les  objeccions
efectuades, de conformitat amb allò disposat a l'art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, que transcrit textualment diu:

"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 30 de juny de 2016 de les resolucions
de Batlia contràries als esments efectuats.

L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix:
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1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las  principales  anomalías  detectadas  en  materia  de  ingresos.  Dicho  informe  atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del  ejercicio de la función fiscalizadora,  sin
incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo  de
su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local
podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación
contrarios a los reparos formulados, así  como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su
caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.

Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per ser incloses a l'ordre del dia.

AJUNTAMENT
Número de decret Data Observació Documentació
2016000587 01/06/2016 Factures (4 pàgines)

IMAF
Número de  resolució Data Observació Documentació
30/2016 01/05/2016 Factures (1 pàgina)

TONINAINA
Número de resolució Data Observació Documentació
11/2016 08/06/2016 Factures (1 pàgines)

"

Els regidors se'n donen per assabentats. 

4.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LES BASES
REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE
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Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases
reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats sense anim de lucre, de data 23 de
juny de 2016, el qual transcrit textualment diu:

"Vista la Providència de Batlia de data 20 de juny de 2016 i de conformitat amb allò establert a la
Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
_
ANTECEDENTS

Vist el Pressupost municipal per al 2016, que contempla crèdit pressupostari per a la línia de
subvenció que a continuació es descriu:

1. Denominació: Entitats Socials
2. Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local
3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: entitats socials sense finalitat de lucre
4. Objectius i efectes pretesos: foment de l’associacionisme social d’Inca
5. Terminis necessaris per a la seva consecució: des de 01/01/2016 fins 31/10/216
6. Fonts de finançament: ordinàries
7. Pla d'acció: despeses ordinàries de les activitats socials realitzades per les entitats socials

sense finalitat de lucre

Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de l'Ordenança
general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí Oficial  de les Illes
Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.

Amb data 21/06/2016 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència de
crèdit  (RC)  per  import  de  38.646,54  euros de  la  partida  pressupostària  2312.48902  del
pressupost per a l'exercici 2016, i es practicà l'oportuna retenció de crèdit a l'esmentada partida.

S'acompanya  a  aquesta  proposta  el  corresponent  projecte  de  bases  i  convocatòria  de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es
requereixen de conformitat  amb l'article  23.2  de la  Llei  general  de subvencions,  en la  seva
redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres mesures de reforma administrativa (LRSP).

D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament de la
subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per a això, que
s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1
de la Llei general de subvencions.

L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de despesa, tal
com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 214.2 del
Text refós de la Llei d'hisendes locals.

Segons la  disposició  addicional  13a  de  la  Llei  general  de  subvencions,  la  competència  per
exercir  el  control  financer  de  les  subvencions  concedides  per  les  corporacions  locals  i  els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin atribuït
el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als
articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
_
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de caràcter
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estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que
ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació
amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança
general de subvencions, correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._

Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació i disposició
(AD) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d’entitats socials per
import de 38.646,54 euros, amb càrrec a la partida 2312.48902 del Pressupost Municipal per a
l'exercici de 2016, i es practicarà així mateix el corresponent document comptable.

Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb allò establert a
l'article  69  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions
públiques i procediment administratiu comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el  dictamen previ
de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 23/06/2016, l'adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Aprovar  la proposta  de bases reguladores de la  convocatòria  de subvencions per a
entitats socials sense finalitat de lucre que s'adjunten a l'annex.

Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.

Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa (AD) per import de 38.646,54 euros  de la
partida  pressupostària  2312.48902  del  pressupost  per  a  l'exercici  de  2016;  es  practicarà
l'oportuna autorització i disposició del crèdit a l'esmentada partida 2312.48902.

Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."

"BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D’ENTITATS SOCIALS DE
L’AJUNTAMENT D’INCA A FAVOR D’ENTITATS SOCIALS SENSE FINALITAT DE LUCRE

1. Finalitat
L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat de potenciar el teixit associatiu social no lucratiu existent al
municipi d’Inca, crea aquesta línia d’ajuda.

2. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la concessió
de subvencions a entitats socials sense finalitat de lucre que realitzin activitats de caire social.

Les activitats subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre el dia 1
de gener de 2016 i el dia 31 d’octubre de 2016.

Els projectes que es presentin amb la sol·licitud de subvenció han d’anar adreçats i tenir com a
beneficiaris els ciutadans del municipi d’Inca.

3. Entitats beneficiàries
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Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats socials sense finalitat  de
lucre que compleixin els requisits següents:

• Estar legalment constituïdes.
• Estar degudament inscrites, a la data d’inici per a la presentació de sol·licituds, en el

Registre Unificat de Serveis Socials regulat a l’article 84 de la Llei 4/2009, d'11 de juny,
de serveis socials de les Illes Balears, o en el Registre Insular de Serveis Socials de
Mallorca,  segons  correspongui.  Per  acreditar  la  inscripció  s’haurà  de  presentar  un
certificat  actualitzat  (de  l’any  2014 o posterior)  signat  per  l’Administració  competent.
Únicament,  com a  excepció  i  de  conformitat  amb  l’article  3  del  Decret  de  la  CAIB
10/2013, de 28 de febrer, les entitats que en els seus Estatuts tinguin com a finalitat
l’atenció als drogodependents o persones amb altres addiccions no hauran de complir
amb aquest requisit.

• Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
• No tenir finalitat de lucre.
• Estar inscrita en el Registre corresponent.
• Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca. També aquelles

que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal d’Inca, realitzin les seves activitats
en el terme o en resultin beneficiaris de les mateixes els ciutadans d’Inca.

• No haver  sol·licitat  i/o  rebut  subvenció  de l’Ajuntament  d’Inca per  al  mateix  projecte
d’actuacions.

• Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
• Estar  al  corrent  de  les  obligacions  fiscals  amb  l’Ajuntament  d’Inca  i  no  trobar-se

sotmeses  a  cap  procediment  de  reintegrament  de  subvencions  públiques  o  cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.

• No  incórrer  en  cap  supòsit  contemplat  a  l’art.  13.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, general de subvencions.

4. Naturalesa de la subvenció
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són
revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes
bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no  es poden
al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària
per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el
cost del concepte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat.
Per tal  d’executar la totalitat  del pressupost,  l’entitat  beneficiària ha de cercar altres fonts de
finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 14 (Justificació i
pagament).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la
quantia sol·licitada proporcionalment.

5. Dotació pressupostària
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de
l’exercici 2016, a la partida pressupostària 2312.48902, per un import de 38.646,54 euros.

6. Sol·licitud i documentació
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Les entitats interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin
en condicions de complir-los en el  termini de presentació de sol·licituds han de presentar  la
següent documentació:

a) Sol·licitud de la subvenció (annex 1).

b) Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

c) Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

d) Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant. 

e) Fotocòpia  dels  Estatuts  de  l’entitat  o  documentació  que  acrediti  que  està  legalment
constituïda i registrada. 

f) Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o
de la llibreta d’estalvi.

g) Certificat de l’any 2014 o posterior, emès per l’òrgan competent, en què s’acrediti la seva
inscripció al Registre Unificat de Serveis o en el Registre Insular de Serveis Socials de
Mallorca, segons correspongui.

h) Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 3).

i) Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals (annex 4).

j) Projecte de l’acció (annex 5).

k) Pressupost de l’acció (annex 6). 

l) Declaració jurada del responsable de l’entitat en la qual es manifesten els imports de les
ajudes  sol·licitades  per  a  la  mateixa  acció/finalitat  tant  a  institucions  públiques  com
privades (annex 7).

m) Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de
beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (annex 8).

n) Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (annex 9). Cal presentar-la
només en cas de no comptar amb personal.

7. Despeses subvencionables i import
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de
subvencions són despeses subvencionables aquelles:

• Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar
el projecte d’activitats, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base
2 i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense la necessitat que s’hagin
abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten.

• Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en especial, de
rendibilitat i eficàcia de costs.

• Que no superin el valor de mercat.
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No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

• Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.
• Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses

pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques
si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo
a terme.

• Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions
administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.

• Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
imposts personals sobre la renda.

8. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat,
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Les subvencions s’atorgaran a aquells millors sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a continuació.

Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tendrà en compte la
fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el nivell de
concreció  de  les  activitats  descrites,  així  com  la  incorporació  d’elements  d’avaluació  de  la
qualitat.

La valoració tendrà un màxim de 30 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que
obtenguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per ser estimats.

Aquesta puntuació es distribuirà segons els següents criteris generals:

1) La identificació i justificació de la necessitats social del projecte: fins a un màxim de 5
punts.
2) El nombre previst de ciutadans residents a Inca beneficiaris del projecte: fins a un màxim
de 5 punts.
3) La participació de personal voluntari  com a complement dels professionals:  fins a un
màxim de 5 punts.
4) La incorporació de la dimensió comunitària: família, amistats, veïnats...: fins a un màxim
de 5 punts.
5) La formulació i concreció dels indicadors d’avaluació del projecte d’activitats: fins a un
màxim de 5 punts.
6) La vulnerabilitat del col·lectiu beneficiari: fins a un màxim de 5 punts.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació amb els
punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació d'allò previst anteriorment.

L’import màxim de la subvenció serà de 3.000,00 € per entitat  social sense finalitat de lucre
sol·licitant.

En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha d’abonar a
subvenció  no  sigui  suficient  per  atendre  totes  les  sol·licituds,  per  determinar  l’import  de  la
subvenció s’ha d’aplicar el següent sistema:
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a) Se suma el nombre de punts obtinguts per totes les entitats que compleixin els requisits.
b) Es divideix l’import total del crèdit assignat a aquesta convocatòria entre el nombre total de
punts, i així s’obtindrà el valor de cada punt en euros.
c) La quantia que correspon a cada subvenció és el resultat de multiplicar el nombre de punts
obtinguts per cada sol·licitant pel valor en euros de cada punt.

En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’ens públics o privats, superi el
100 % del cost total del projecte d’activitats que s’ha duit a terme per l’entitat beneficiària.

Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un
deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació .

9. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar,
juntament amb la documentació que s’especifica a la base 6 d’aquestes bases, en el Registre
General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 38 de la Llei 30/1992,
de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú. 

El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  és de  deu  (10)  dies  hàbils  comptadors  a  partir  del
següent a la publicació de les bases d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca,
així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com 

10. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
El  procediment  de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el  de
concurrència competitiva.

10.1. Iniciació
El procediment  de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant  l’aprovació simultània
per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
www.incaciutat.com 
 
La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de
maig de 2016).

10.2. Instrucció
La  instrucció  del  procediment  de  concessió  de  subvencions  correspondrà  a  la  Regidoria
d’Entitats Socials.

Les activitats d’instrucció comprendran:
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a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per
les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies
hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració
establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació  encarregada de  la
instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:

El regidor delegat de Batlia d’Entitats Socials o persona en qui delegui

Vocals:
• La cap de secció del departament de Serveis Socials o persona en qui delegui.
• El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament de Serveis Socials (amb veu, però sense 
vot).

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre
l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria
d’Entitats  Socials,  d’acord amb els criteris de valoració i  els requisits  establerts  en aquestes
bases.

En  qualsevol  cas,  la  comissió  d’avaluació pot  realitzar  totes  les  actuacions  que  consideri
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les
quals  s’hagi  de  pronunciar  la  resolució,  i  sol·licitar  tots  els  informes  i  la  documentació  que
consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta
de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb
acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar
al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades
afirmades a la declaració.

Examinades,  si  escau,  les  al·legacions  presentades  per  les  persones  interessades,  l’òrgan
instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la
relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia,
especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Excepcionalment, la quantia de la subvenció es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants,
l'import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor  en el  qual
consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries
compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert en aquestes
bases i convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a
la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.
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Mentre  no s’hagi  notificat  la  resolució  de concessió,  les propostes  de resolució  provisional  i
definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

10.3. Resolució
Aprovada  la  proposta  de  resolució  definitiva,  l’òrgan  competent  resoldrà  el  procediment  de
concessió de forma motivada.

La resolució,  a més d’expressar  la  persona sol·licitant  o  relació  de sol·licitants  als  quals  es
concedeix  la subvenció,  farà constar,  de forma expressa, la desestimació de la resta de les
sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la
subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les
condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la
condició de beneficiari/ària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del
crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció
dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de
forma  expressa  a  la  subvenció,  l’òrgan  atorgant  acordarà,  sense  necessitat  de  nova
convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de
puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6)
mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni
els seus efectes a una data posterior. 

El  venciment  del  termini  màxim sense que s’hagi  notificat  la resolució  legítima les persones
interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi
notificat  o  bé  es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

11. Obligacions de les entitats beneficiàries
Són  obligacions  de  les  entitats  beneficiàries  de  les  subvencions,  d’acord  amb  l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB
núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:
 
a)  Complir  l’objectiu,  executar  el  projecte,  realitzar  l’activitat  o adoptar  el  comportament  que
fomenta la concessió de les subvencions.
b)  Justificar  davant  l’òrgan  concedent  el  compliment  dels  requisits  i  condicions,  així  com la
realització  de  l’activitat  i  el  compliment  de  la  finalitat  que  determinen  la  concessió  de  la
subvenció.
c)  Sotmetre’s  a  les  actuacions  de  comprovació,  a  efectuar  per  l’òrgan  concedent,  així  com
qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que li sigui
requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a molt tard
abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.
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e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat social.
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats
en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari/ària.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.
h)  Adoptar  les  mesures  de  difusió  fixades  a  les  bases  reguladores  del  caràcter  públic  del
finançament  de  programes,  activitats,  inversions  o  actuacions  de  qualsevol  tipus  que  siguin
objecte de subvenció.
i)  Reintegrar  els  fons  rebuts  en  els  casos  en  què  procedeixi  per  concórrer  causa  de
reintegrament.

12. Modificació del projecte
L’entitat  beneficiària  haurà  de  sol·licitar  autorització  prèvia  i  expressa  per  fer  qualsevol
modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial
han  de  ser  motivades  i  s’han  de  formular  immediatament  després  de  l’aparició  de  les
circumstàncies que les justifiquin, i  s’han d’especificar  les repercussions pressupostàries que
impliquin.

13. Justificació i pagament
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza el dia 15 de novembre de 2016.

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de
maig de 2016).

Les entitats beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu
integrat per la següent documentació:

a) Una memòria de l’actuació realitzada justificativa del compliment de les condicions imposades
en la  concessió  de  la  subvenció,  amb  els  objectius  i  les  activitats  realitzades,  els  resultats
obtinguts, la temporalització, els mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i qualsevol altre aspecte
que pugui resultar adient (annex 16).
b)  Una memòria econòmica justificativa del cost del projecte de les activitats realitzades, que
contindrà:

• El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 10).
• El  compte  justificatiu  de  la  subvenció:  resum  de  despeses  i  ingressos
realitzats (annex 11).
• La declaració jurada del president/a o responsable de l’entitat. Només en
cas de comptar amb personal assalariat al seu càrrec (annex 12).
• La  declaració  jurada  de  no  comptar  amb  més  ingressos  dels  que  es
computen en el compte justificatiu (annex 13).
• El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el
número assignat a cada una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què
correspon, el seu valor i la data de pagament (annex 14).
• La  relació  classificada  de  despeses,  ingressos  i  altres  subvencions
obtingudes (annex 15).
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• Originals i còpies (a càrrec de l’entitat sol·licitant) de les factures i justificants
de despeses originals en l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost
presentat.
• Una  còpia  del  material  divulgatiu,  programes  de  mà,  cartells,  altres
publicacions, dossier de premsa, fotografies, etc., utilitzats al projecte d’activitats.
• Llistat de participants (en el cas de participació amb inscripció).

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació
motivada  de  l’increment;  només  en  casos  justificats  d'impossibilitat  de  presentar  originals,
s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en
el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han
de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de
reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que
s’imputa a la subvenció.

Les  factures  originals,  acreditatives  de  la  despesa  subvencionada,  expedides  a  nom de  les
persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:
• Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
• Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
• Número de la factura.
• Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
• Import,  desglossant  la  part  que  correspon  a  l'IVA,  si  procedeix.  Si  l’operació  està
exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà
l’entitat,  dins  el  termini  de  deu  (10)  dies  hàbils,  perquè  esmeni  la  mancança  o  aporti  els
documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El  pagament  de  la  subvenció  es  realitzarà  amb  justificació  prèvia,  per  part  de  la  persona
beneficiària,  de la  realització  de l’activitat,  el  projecte  o l'objectiu  pel  qual  es va concedir  la
subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es
justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

14. Revocació i reintegrament

14.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament
jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions,  de  conformitat  amb  l'establert  amb  l’article  63  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de
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novembre,  de  règim jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu
comú.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la
seva  revisió  d’ofici  o,  en  el  seu  cas,  a  la  declaració  de  lesivitat  i  ulterior  impugnació,  de
conformitat amb l'establert en els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La declaració judicial  o administrativa de nul·litat  o anul·lació implica el reintegrament de les
quantitats entregades.

14.2. Causes de reintegrament
A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el
reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment
del pagament de la subvenció fina a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els
següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles
que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.
b)  Incompliment  total  o  parcial  de  l’objectiu,  l’activitat,  el  projecte  o  la  no-adopció  del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts
per aquesta ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.
d)  Incompliment  de  les  obligacions  d’adoptar  les  mesures  de  difusió  exigides  a  les  bases
reguladores.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer,
així  com  d’incompliment  de  les  obligacions  comptables,  registrals  o  de  conservació  de
documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons
rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents
de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció,  sempre  que  afectin  o  facin  referència  a  la  forma  d’acord  amb  la  qual  s’han
d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització
que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa
finalitat,  procedents  de  qualsevol  Administració  o  ens  públic  o  privat,  nacionals,  de  la  Unió
Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea,
d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
i) Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el
reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

14.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
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Les  quantitats  a  reintegrar  tendran  la  consideració  d’ingressos  de  dret  públic;  resultarà
d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès  de  demora  aplicable  en  matèria  de  subvencions  serà  l'interès  legal  dels  doblers
incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un
altre.

14.4. Procediment de reintegrament
El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i,
com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a)  Acord  d’inici  del  procediment.  Es  podrà  iniciar  d'ofici,  amb  denúncia  prèvia  o  com  a
conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.
b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.
c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i
notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si
escau, resultin exigibles.

15. Mesures de difusió del finançament públic
Les  entitats  beneficiàries  hauran  de  fer  constar  la  col·laboració  de  l’Ajuntament  d’Inca  en
l’execució del projecte d’activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat
projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per
donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que
serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de
l’Ajuntament  d’Inca  (la  imatge  corporativa  està  disponible  a  la  web  municipal:
http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).

16. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21
de  juliol,  la  Llei  30/92  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca,
les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2016 i la normativa per a la concessió de
subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos 
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix
òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que hi sigui pertinent. 
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Tot  d’acord  amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa, i la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

18. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que els dades facilitades seran incloses en
un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar
el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria
delegada de Batlia d’Entitats Socials, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de
les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així  mateix,  s’informa  la  persona  interessada  de  la  possibilitat  d’exercir  els  drets  d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca."

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels
grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
sis (6) abstencions del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda
per a l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats sense
anim de lucre.

5.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LES BASES
REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  ALS  ALUMNES  DE  LES
ESCOLES D'ESTIU

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases
reguladores de la convocatòria de subvencions als alumnes de les escoles d'estiu de data 23 de
juny, el qual transcrit textualment diu:

"Vista la Providència de Batlia de data 17 de juny de 2016 i de conformitat amb allò establert a la
Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
_
ANTECEDENTS

Vist el Pressupost municipal per al 2016, que contempla crèdit pressupostari per a la línia de
subvenció que a continuació es descriu:

1. Denominació: Temps Lliure 2016 organitzades per les entitats i les associacions locals
2. Òrgans competents:  Quant a l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta  subvenció

correspon a  l'Ajuntament  en  Ple.  Quant  a  l'aprovació  de  l'atorgament  de  la  subvenció
correspon a la Junta de Govern, previ informe de la Comissió avaluadora. 

3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: Entitats i les Associacions Locals.
4. Objectius i efectes pretesos: promoció d’activitats d’oci i ocupació del temps lliure per a nins

i  joves realitzades entre l'1  de gener del 2016 i  el  31 d'octubre de 2016, dedicades al
foment de la música, dansa, teatre, arts gràfiques, esports i altres activitats relacionades
amb la promoció o difusió de l’oci, l’esport i el temps lliure.

5. Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 16 al 31 d'agost de 2016 ambdós
inclusius s'haurà de sol·licitar la concessió de la subvenció. Posteriorment, entre els dies 2 i
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16 de novembre de 2016 s'haurà de justificar la subvenció.
6. Fonts de finançament: ordinari
7. Pla d'acció: activitats realitzades entre els dies 1 de gener de 2016 al 31 d'octubre.

Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de l'Ordenança
general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí Oficial  de les Illes
Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.

Amb data 21 de juny de 2016 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència
de crèdit (RC) per import de 6.000 euros de la partida pressupostària 339-48914 del pressupost
per a l'exercici 2016, i es practicà l'oportuna retenció de crèdit a l'esmentada partida.

S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de subvencions en
règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es requereixen de
conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva redacció donada per
la Llei  15/2014, de 16 de setembre,  de racionalització  del  sector  públic  i  altres mesures de
reforma administrativa (LRSP).

D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament de la
subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per a això, que
s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1
de la Llei general de subvencions.

L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de despesa, tal
com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 214.2 del
Text refós de la Llei d'hisendes locals.

Segons la  disposició  addicional  13a  de  la  Llei  general  de  subvencions,  la  competència  per
exercir  el  control  financer  de  les  subvencions  concedides  per  les  corporacions  locals  i  els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin atribuït
el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als
articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
_
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que
ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació
amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança
general de subvencions, correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._

Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació i disposició
(AD) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Temps Lliure
2016 organitzades per les entitats i les associacions locals per import de 6.000 euros, amb càrrec
a la partida 339-48914 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, i es practicarà així mateix
el corresponent document comptable.

Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb allò establert a
l'article  69  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions
públiques i procediment administratiu comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17
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de novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el dictamen previ
de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 23 de juny de 2016, l'adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions Temps
Lliure 2016 organitzades per les entitats i les associacions locals que s'adjunten a l'annex 1.

Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.

Tercer. Aprovar l'autorització i  disposició de la despesa (AD) per import de 6.000 euros de la
partida pressupostària 339-48914 del pressupost per a l'exercici 2016; es practicarà l'oportuna
autorització i disposició del crèdit a l'esmentada partida 339-48914.

Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."

Durant la intervenció del Sr. Oriol s'absenta de la sala la Sra. Weber.

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen i
n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE,
MÉS per  Inca,  Independents  d'Inca  i  Proposta  per  les  Illes,  i  sis  (6)  abstencions  del  grup
municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda
per a l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions als alumnes de les
escoles d'estiu.

6.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LES BASES
REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE TEMPS LLIURE 2016

Els reunits consideren el dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda per aprovar les bases
reguladores de la convocatòria de subvencions de temps lliure 2016, de data 23 de juny de 2016,
el qual transcrit textualment diu:
_
"Vista la Providència de Batlia de data 17 de juny de 2016 i de conformitat amb allò establert a la
Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
_
ANTECEDENTS

Vist el Pressupost municipal per al 2016, que contempla crèdit pressupostari per a la línia de
subvenció que a continuació es descriu:

1. Denominació: Temps Lliure 2016 organitzades per les entitats i les associacions locals.
2. Òrgans competents:  quant  a  l'aprovació  de les bases reguladores  d'aquesta  subvenció

correspon a  l'Ajuntament  en  Ple.  Quant  a  l'aprovació  de  l'atorgament  de  la  subvenció
correspon a la Junta de Govern, amb informe previ de la comissió avaluadora. 

3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: entitats i associacions locals.
4. Objectius i efectes pretesos: promoció d’activitats d’oci i ocupació del temps lliure per a nins

i  joves realitzades entre l'1  de gener del 2016 i  el  31 d'octubre de 2016, dedicades al
foment de la música, dansa, teatre, arts gràfiques, esports i altres activitats relacionades
amb la promoció o difusió de l’oci, l’esport i el temps lliure.
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5. Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 16 al 31 d'agost de 2016 ambdós
inclusius s'haurà de sol·licitar la concessió de la subvenció. Posteriorment, entre els dies 2 i
16 de novembre de 2016 s'haurà de justificar la subvenció.

6. Fonts de finançament: ordinàries.
7. Pla d'acció: activitats realitzades entre els dies 1 de gener de 2016 al 31 d'octubre.

Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de l'Ordenança
general de subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí Oficial  de les Illes
Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.

Amb data 21 de juny de 2016 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència
de crèdit (RC) per import de 6.000 euros de la partida pressupostària 339-48914 del pressupost
per a l'exercici 2016, i es practicà l'oportuna retenció de crèdit a l'esmentada partida.

S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de subvencions en
règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es requereixen de
conformitat amb l'article 23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva redacció donada per
la Llei  15/2014, de 16 de setembre,  de racionalització  del  sector  públic  i  altres mesures de
reforma administrativa (LRSP).

D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament de la
subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per a això, que
s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1
de la Llei general de subvencions.

L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de despesa, tal
com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 214.2 del
Text refós de la Llei d'hisendes locals.

Segons la  disposició  addicional  13a  de  la  Llei  general  de  subvencions,  la  competència  per
exercir  el  control  financer  de  les  subvencions  concedides  per  les  corporacions  locals  i  els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin atribuït
el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als
articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
_
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que
ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació
amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança
general de subvencions, correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._

Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació i disposició
(AD) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Temps Lliure
2016 Organitzades per les Entitats i les Associacions Locals per import de 6.000 euros, amb
càrrec a la partida 339-48914 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2016, i es practicarà així
mateix el corresponent document comptable.

Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb allò establert a
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l'article  69  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions
públiques i procediment administratiu comú, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el dictamen previ
de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 23 de juny de 2016, l'adopció dels següents 

ACORDS

Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions Temps
Lliure 2016 organitzades per les entitats i les associacions locals que s'adjunten a l'annex 1.

Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.

Tercer. Aprovar l'autorització i  disposició de la despesa (AD) per import de 6.000 euros de la
partida pressupostària 339-48914 del pressupost per a l'exercici 2016; es practicarà l'oportuna
autorització i disposició del crèdit a l'esmentada partida 339-48914.

Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."

"BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS DE TEMPS
LLIURE 2016 ORGANITZADES PER LES ENTITATS I LES ASSOCIACIONS LOCALS

1. FINALITAT

Es convoca la concessió de subvencions per a la promoció d’activitats d’oci i ocupació del temps
lliure per a nins i joves realitzades entre l'1 de gener del 2016 i el 31 d'octubre de 2016.

Les subvencions seran destinades a la realització d’activitats  d’oci i temps lliure per a nins i
joves, dedicades al foment de la música, dansa, teatre, arts gràfiques, esports i altres activitats
relacionades amb la promoció o difusió de l’oci, l’esport i el temps lliure.

2. OBJECTE

Les presents bases tenen per objecte establir els criteris i el procediment per a la concessió de
subvencions  municipals  segons  els  principis  d’igualtat  i  no-discriminació,  de  publicitat,
transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l’art.17 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris les entitats o associacions locals sense ànim de lucre que compleixin els
requisits següents: 

• Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre, tenir presència i base social a
la ciutat d'Inca i fer activitats que demostrin el seu funcionament.

• Estar inscrita al registre que correspongui.

• Tenir personalitat jurídica i capacitat d'obrar.

• Disposar  de  l’estructura  suficient  per  garantir  el  compliment  dels  objectius  als  quals  es
destinarà la subvenció.
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• Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no trobar-se sotmès
a cap procediment de reintegrament de subvenció.

• Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

• Que contemplin en els seus Estatuts la pràctica d’activitats de temps lliure per a nins i joves

• Comptar, com a mínim, amb un 50 % dels monitors i responsables de l’entitat titulats.

• No  incórrer  en  els  supòsits  contemplats  a  l'article  13.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, general de subvencions.

4. NATURALESA DE LA SUBVENCIÓ

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables,són
revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes en la llei o en aquestes
bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària
per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del
projecte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat. Per tal
d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o
bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 12a (Justificació i pagament de la
subvenció).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia
sol·licitada proporcionalment.

5. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

En el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2016, el crèdit destinat a donar cobertura a la
present convocatòria a la partida 339.48914 ascendeix a la quantitat de sis mil euros (6.000 €). En el
cas que la quantia sigui insuficient, a causa de l'elevat nombre de peticions, es disminuirà entre les
sol·licituds presentades la quantia individualitzada de manera proporcional.

Les subvencions que atorgui l’Ajuntament d'Inca en règim de concurrència competitiva no podran
superar el 100 % del cost de l’actuació subvenciona.

En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

6. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I INICI DEL PROCEDIMENT

La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix
d’ofici.  El  Ple  de  l’Ajuntament  serà  òrgan  encarregat  de  la  seva  aprovació.  Aquestes  seran
publicades al BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i del Casal de Joves, Sa Fàbrica i a la pàgina
web incaciutat.com, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a la
base novena.
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7. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les entitats o associacions  interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes
bases,  han  de  presentar  una  sol·licitud  d'acord  amb  el  model  facilitat  per  la  Regidoria  de
Joventut, i acompanyar-la de la documentació indicada. 

Documentació indicada en el document de sol·licitud: 

• Les  sol·licituds  aniran  signades  pel  representant  legal  de  l’entitat  i  contindran  la
documentació següent:

• Fotocòpia del  NIF del/de la sol·licitant i  documentació que acrediti  la identitat  jurídica de
l’entitat, escriptura de constitució de l’entitat i dels seus estatuts, NIF de l’entitat i escriptura
de poders del representant i el seu DNI. 

• Memòria explicativa i detallada de l’activitat que s'ha duit a terme durant el període de l'1 de
gener del 2016 al 31 d'octubre del 2016 (detallant la màxima informació possible respecte els
seus objectius, calendari, accions i destinataris), l’import de la subvenció que es demana.
Tots els documents han d'anar signats

• L’import de la subvenció concedida haurà de destinar-la al finançament de l’actuació per a
què ha  estat  sol·licitada,  quedant  facultat  l’Ajuntament  d'Inca  per  establir  el  sistema  de
vigilància i control que estimi oportú.

• Declaració de les subvencions i ajudes destinades a la mateixa finalitat per a la qual se sol·licita,
amb indicació de les efectivament concedides i la seva quantia; en cas contrari,  declaració
negativa.

• Full de sol·licitud de transferència bancària degudament emplenat.

• Declaració  de  trobar-se  al  corrent  del  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  amb  la
Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents certificats emesos per l'Agència
Tributària de l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el
moment  de  la  sol·licitud  es  preveu  la  possibilitat  de  substituir  aquests  certificats  per  una
declaració responsable firmada pel representant de l’entitat.

• Declaració  jurada  que  no  es  troba  sotmesa  a  cap  procés  de  reintegrament  de  les
subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

• Declaració jurada que no està sotmesa a cap de les prohibicions que preveu l'article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

• Certificat,  expedit pel secretari/a de l'entitat o associació indicant el nombre de inscrits a
l'activitat, i quotes que paguen. 

• Còpia de les titulacions de tots els monitors i dels corresponents responsables.

• Certificat del secretari de l’entitat del nombre de monitors (titulats, en pràctiques no titulats).

23



• Tota la documentació que l’entitat consideri oportuna.

Si la documentació presentada de la subvenció no compleix els requisits que abans s'indiquen es
requerirà  a  l'entitat,  dins  el  termini  de  10  dies  hàbils,  que  esmeni  la  mancança  o  aporti  els
documents preceptius amb la indicació que si no ho fa desisteix de la subvenció.

8. VALORACIÓ DELS PROJECTES I CRITERIS DE L'ATORGAMENT DELS AJUTS

Es valorarà positivament, i d'una manera general:

• La incidència de les activitats en el teixit social de la ciutat.
• La prevenció de conflictes i el foment de la cultura de la pau.
• La defensa de l'equitat entre homes i dones.
• El foment d'una ciutat sostenible amb la realització d'activitats de desenvolupament sostenible

entorn el medi ambient i els recursos naturals.
• Que les  activitats  lúdiques s'organitzin  potenciant  clarament  el  civisme entre  el  veïnat  i  la

ciutadania en general.
• La promoció de la interculturalitat.

Els  criteris  objectius  sobre  la  base  dels  quals  s'atorgaran  els  ajuts  de  les  convocatòries  que
depenguin d'aquestes bases són:

• Pel tipus d'activitat realitzat, la seua complexitat.
• Pel nombre de participants.
• Per  participació  i  col·laboració  en  activitats  de  caràcter  general  organitzades  des  de

l'Ajuntament.
• Per la diversificació de les activitats de la programació presentada.
• Per altres circumstàncies de caràcter tècnic i/o cultural acreditades per les entitats sol·licitants,

no incloses als apartats anteriors, que puguin ser considerades motivadament per la comissió
avaluadora.

Cadascun dels apartats anteriors podrà valorar, a criteri de la Comissió d'Avaluació, fins amb 10
punts, i la valoració global aconseguirà un total de 50 punts

Les puntuacions s'adapten al concepte de proporcionalitat del nombre de punts concedits (sobre el
màxim de 50) amb la quantitat econòmica sol·licitada.

En cap cas la suma total podrà excedir els 2.500 € per associació.

Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l'Ajuntament d'Inca, com a conseqüència d'un
deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

9. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde president de l’Ajuntament, es presentaran en el Registre
d’entrades de l’Ajuntament d'Inca (Regidoria de Joventut) Casal de Joves sa Fàbrica o a qualsevol
dels llocs previst a l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (en aquest cas
s'ha  de  notificar  per  correu  electrònic  la  seva  presentació,  a  l'adreça  electrònica
infojove@incaciutat.com).
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2. El termini per a la presentació de les sol·licituds és del 16 al 31 d'agost  ambdós inclosos. Les
sol·licituds presentades posteriorment a aquestes dates no seran preses en consideració.

10.  PROCEDIMENT.  ÒRGANS  COMPETENTS  PER  INICIAR,  INSTRUIR  I  RESOLDRE  EL
PROCEDIMENT

L’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, mitjançant l'aprovació per
Ple  de les bases que regulen la  convocatòria.  Una vegada aprovades les Bases reguladores,
aquestes  seran publicades al  Butlletí  Oficial  de les Illes  Balears,  BOIB,  al  tauler  d'anuncis  de
l'Ajuntament i del Casal de Joves, Sa Fàbrica i a la pàgina web incaciutat.com

L’òrgan  instructor  per  a  la  competència  per  a  la  convocatòria,  gestió,  seguiment,  resolució,
pagament i, si escau, l'inici del procediment de reintegrament conforme a l'article 36 i següents
de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general  de subvencions, i  els articles 41 i  42 de la
mateixa Llei, serà el regidor/a de la Regidoria de Participació Ciutadana.

Per  estudiar  i  avaluar  les  sol·licituds,  es  constitueix  una  Comissió  Avaluadora,  que  és
l'encarregada de la instrucció del procediment, i la integren les persones relacionades tot seguit:

• El regidor delegat de Personal i Joventut, Sr. Sebastià Oriol.
• La tècnica de Personal, Sra. M.  Antònia Ros, 
• El tècnic d'administració especial, Sr. Joan Gelabert. 
• Secretari l'auxiliar administratiu dels serveis de Joventut i Participació Ciutadana, i Festes

Patronals, Sra. Antònia Coll (amb veu, però sense vot).

A la Comissió Avaluadora, li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l'informe
que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part del regidor de l'Àrea de
Joventut, d'acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En  qualsevol  cas,  la  Comissió  avaluadora  pot  realitzar  totes  les  actuacions  que  consideri
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals
s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri
pertinents per resoldre.

D’acord  amb  el  que  preveu  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, si la instància o la documentació són incorrectes o incompletes, l’òrgan competent
(Comissió Avaluadora) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar deficiències. Si durant
aquest termini l'entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els documents
requerits, l’Ajuntament d’Inca, després d’haver-ne pres la resolució pertinent, considerarà que
desisteix de la seva petició.

El  termini  màxim per resoldre  és de sis  mesos comptadors des de l’endemà de la  data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim
per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des que s’hagi
notificat  o  bé  es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Palma en el termini de dos mesos des que s’hagi notificat.

11. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
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Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions:

• Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.

• Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la
realització  de  l'activitat  i  el  compliment  de  la  finalitat  que  determina  la  concessió  o
gaudiment de la subvenció.

• Justificar  davant  l'òrgan  concedent  la  despesa  realitzada  imputable  a  la  subvenció,
d'acord amb la normativa reguladora.

• Permetre a l'àrea de Joventud el segellament de les factures i d'altres documents de
valors probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, tots ells originals, inclosos en la
relació  classificada  de  les  despeses  u  que  es  presenten  com  a  justificants  de  la
subvenció.

• Assumir totes les responsabilitats legals i despeses de les activitat que es realitzen.
• Donar l'adequada publicitat  del  caràcter  públic i  social  del  finançament  objecte de la

subvenció.
• Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat.
• Sotmetre's  a  les  actuacions  de  comprovació  de  l'òrgan  concedent  així  com  també

aportar la documentació que li sigui requerida.
• Acreditar que no està sotmès a cap de les prohibicions que preveu l'article 13 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12. PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

El període de justificació serà del 2 al 16 de novembre ambdós inclosos.

El termini de justificació de la subvenció finalitza dia 31 d'octubre (inclòs), i l'entitat o associació
beneficiària haurà d'aportar la següent documentació:

• Presentar correctament emplenat l'imprès de sol·licituds de justificació.

• Presentació  del  compte  justificatiu  de  la  despesa  subvencionada  i  de  la  relació
classificada  de  despeses  (d'acord  amb  el  model).  Es  consideren  despeses
subvencionables  aquelles  que  sens  dubte  responguin  a  la  naturalesa  de  l'activitat
subvencionada.

• Aportació de factures, fotocòpies compulsades o d'altres documents de valors probatori
equivalent  en  el  tràfic  jurídic  mercantil,  tots  ells  originals,  inclosos  en  la  relació
classificada de les despesa. Caldrà també acreditar documentalment el seu pagament. 

• Acreditació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat  Social,  mitjançant  la  presentació  dels  corresponents  certificats  emesos  per
l'Agència  Tributària  de  l’Estat,  la  Comunitat  Autònoma  i  la  Tresoreria  General  de  la
Seguretat  Social.  En  el  moment  de  la  sol·licitud  es  preveu  la  possibilitat  de  substituir
aquests certificats per una declaració responsable firmada pel representant de l’entitat.

• Quan l'entitat beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un
deute vençut, liquidat i exigible, es pot acordar la compensació.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s'indiquen, es requerirà l'entitat,
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dins el termini de 10 dies hàbils, perquè esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb
la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

La resolució de pagament s'efectuarà per l'òrgan competent i es notificarà a l'entitat o associació a
l'adreça electrònica assenyalada en el document de la sol·licitud.

El pagament de la subvenció es realitzarà, mitjançant transferència bancària, contra presentació
de la justificació de l'actuació.

La no-justificació o justificació insuficient serà causa de pèrdua de cobrament de la subvenció.

La tramitació  del  pagament  de les  subvencions  s'iniciarà  a  partir  de la  presentació  de  tota  la
documentació  requerida.  Es  realitzarà  per  transferència  bancària  una  vegada  fiscalitzades
favorablement per la intervenció de fons.

13. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

L’incompliment  per  part  del  beneficiari  de  les  obligacions  contemplades en  aquestes  bases o
incórrer en alguna de les causes establertes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de
qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la subvenció amb
la  corresponent  devolució  de  les  quantitats  percebudes,  que  es  podran  recuperar  aplicant  el
procediment de constrenyiment i  inhabilitant  l’entitat  beneficiària per rebre noves quantitats  per
aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que hi pogués haver
d’ordre penal, civil o administratiu.

De  la  mateixa  manera,  l’obtenció  d’ajudes,  subvencions  o  altres  recursos  que  no  hagin  estat
comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels aspectes rellevants
del projecte educatiu/cultural, que s’haguessin tingut en compte per concedir la subvenció, ha de
donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si és el cas, amb el
reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes esmentats en el paràgraf
anterior.

No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de
la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de
dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del
dret a cobrar íntegrament la subvenció.

14. RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21
de juliol, la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de
juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, les bases d’execució del Pressupost Municipal per a 2016 i la normativa
per  a  la  concessió  de  subvencions  públiques,  així  com  la  resta  de  normativa  que  sigui
d’aplicació.

15. RECURSOS
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Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix
òrgan que hagi dictat la resolució.

No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot
d’acord  amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener."

Durant la primera intervenció del Sr. Oriol, la Sra. Weber s'incorpora a la sala de plens.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar el
Dictamen i  n’esdevé  el  següent  resultat:  tretze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del
PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’inca i Proposta per les Illes, i sis (6) abstencions del
grup municipal del Partit popular.

Atès el  resultat  de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Hisenda per a l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions de temps
lliure 2016.

7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR L'ORDENANÇA
GENERAL  DE  GESTIÓ,  RECAPTACIÓ  I  INSPECCIÓ  DE  TRIBUTS  I  ALTRES
INGRESSOS DE DRETS PÚBLIC

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda per aprovar l'Ordenança
general del gestió, recaptació i inspecció de tributs, i altres ingressos de drets public, de data 16
de juny de 2016, el qual transcrit textualment diu:

"INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d'Administració general  en relació amb l'aprovació
inicial de l'ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC s'elevi a la decisió del Ple de l'Ajuntament.

I. Vist que l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic va ser aprovada pel Ple celebrat en data 4 de novembre de 1999, i va ser publicada
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 163 ext., de data 31 de
desembre de 1999.

II.  Atès  el  temps  transcorregut  des  de  l'aprovació  de  l'Ordenança  general  des  de  l'Àrea
d'Economia  i  Hisenda,  s'ha  considerat  adient  procedir  a  la  redacció  d'una  nova  Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic als efectes
d'adaptar-nos a les modificacions legislatives que s'han produït durant tots aquests anys.

III. Atès el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i els articles 102 i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local  de  les  Illes  Balears,  en  relació  amb  el  procediment  a  seguir  per  l'aprovació  de  les
ordenances i reglaments municipals.

IV. Atès el que disposa l'article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de
2 d'abril, per a l'aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals serà necessari el vot
favorable de la majoria simple del número legal de membres de la corporació.
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V. Atès el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 4.1 de la Llei reguladora de les bases
de règim local, de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de
1986,  la  tècnica  d'Administració  general  que  subscriu  sotmet  el  present  Informe-proposta
FAVORABLE a la  consideració  del  president  de  la  Comissió  Informativa d'Hisenda,  Serveis,
Manteniment, Medi Ambient i Món Rural perquè, si és procedent, s'elevi la seva aprovació a
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent, la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  l'ORDENANÇA  GENERAL  DE  GESTIÓ,  RECAPTACIÓ  I
INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PUBLIC.

SEGON. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança general de gestió,
recaptació, i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, continguda en l'annex, per un
termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament, dintre dels quals els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

TERCER.  Finalitzada  la  referida  exposició,  aquesta  corporació  adoptarà  l'acord  definitiu  i
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.

Per la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural a la
seva  sessió  de  dia  16  de  juny  de  2016,  es  va  acordar  dictaminar  favorablement  l'anterior
informe-proposta  i  elevar-lo  a  la  consideració  del  Ple  de l'Ajuntament  per  la  seva aprovació
inicial.

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS

CAPÍTOL I
Principis generals

Article 1

La present Ordenança, aprovada a l'empara de l'article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, conté les normes generals de
gestió, recaptació i inspecció referents a tots els tributs que constitueixen el règim fiscal d'aquest
municipi,  sense  perjudici  de  l'aplicació  de  la  Llei  general  tributària  i  la  resta  de  normes
concordants,  i  de  les  disposicions  de  la  respectiva  ordenança  reguladora  de  cada  tribut  en
particular.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. La present Ordenança i les ordenances específiques s'aplicaran a la gestió dels ingressos de
dret públic llur titularitat correspon a l'Ajuntament i als seus organismes autònoms.

2.  Les  ordenances  s’aplicaran  en  el  terme  municipal,  conforme  als  principis  de  residencia
efectiva i de territorialitat.
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3. Excepte que l'Ordenança específica prevegi una altre data, les ordenances fiscals entraran en
vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

4. Per Decret de Batlia es podran dictar disposicions de desplegament, així com interpretatives
de les ordenances reguladores de cada ingrés.

Article 3. Interpretació de les ordenances
1. Les normes tributàries s’interpretaran d’acord amb els criteris admesos en dret.
2. Els termes s’apliquen a les ordenances conformement al seu sentit  jurídic,  tècnic o usual,
segons pertoqui.

3.  No s’admetrà  l’analogia  per  estendre més enllà  dels  seus termes estrictes  l’àmbit  del  fet
imposable o el de les exempcions o bonificacions.

4. Els tributs  s’exigiran conformement a la vertadera naturalesa jurídica o econòmica del  fet
imposable.

Article 4. Fet imposable

1. El fet imposable és el pressupost fixat per la Llei per configurar cada tribut i la realització del
qual origina el naixement de l’obligació tributària principal.

2. La Llei per completar la delimitació del fet imposable mitjançant la menció de supòsits de
no-subjecció.

CAPÍTOL 2
Subjectes passius

Article 5

1, Es subjecte passiu l’obligat tributari que, segons la Llei i les ordenances fiscals, està obligat a
complir l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a ella, sigui com
a contribuent o com a substitut seu.

2. És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable.

3.  És  substitut  del  contribuent  el  subjecte  passiu  que  està  obligat  a  complir,  en  lloc  del
contribuent, l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a aquesta i
assumeix l’obligació de fer l’ingrés a la Hisenda municipal.

Article 6

1. Tindran el caràcter d’obligats tributaris, en la regulació dels tributs en què així s'estableixi, les
herències  jacents,  comunitats  de  béns  i  altres  entitats  que,  sense  personalitat  jurídica,
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptibles d’imposició.

2.  La  concurrència  de  diversos  obligats  tributaris  en  un  mateix  pressupòsit  d'una  obligació
determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Administració tributària al compliment de
totes les prestacions, llevat que es disposi expressament una altra cosa.
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Quan l’Administració només conegui la identitat d'un titular practicarà i notificarà les liquidacions
tributàries a nom d'aquest, el qual vindrà obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A tal
efecte, el sol·licitant haurà de facilitar les dades personals i el domicili dels restants obligats al
pagament, així com la proporció en què cadascun d'ells participi en el domini o dret transmès.

Article 7

El subjecte passiu està obligat a:

a) Pagar el deute tributari.
b) Formular totes les declaracions o modificacions que s’exigeixin per a cada tribut, consignant-hi
el  número  del  document  d’identitat  o  el  número  d’identificació  fiscal  establert  a  les  entitats
jurídiques.
c)  Tenir  a  disposició  de l’administració  municipal  els  llibres  de comptabilitat,  registre  i  altres
documents que hagi  de dur  i  conservar  el  subjecte passiu,  conformement  a la llei  i  segons
estableixi, en cada cas, la corresponent ordenança.
d) Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions i proporcionar a l’administració municipal les
dades, els informes, els antecedents i els justificants que tinguin relació amb el fet imposable.
e)  Declarar  el  seu  domicili  fiscal  conformement  a  l’establert  a  l’article  13  i  14  d’aquesta
Ordenança fiscal general.

Article 8

Són drets generals dels contribuents els següents:

a)  Dret  a  ser  informat  i  assistit  per  l’administració  Municipal  en el  compliment  de les seves
obligacions tributàries.

b) Dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa pròpia de cada tribut i les devolucions
d’ingressos indeguts que procedeixin amb abonament d’interès de demora corresponent, sense
haver de fer requeriment als efectes.

c)  Dret  al  reintegrament  del  cost  dels  avals  i  altres  garanties  dipositades  per  suspendre
l’execució d’un deute tributari  quan aquest sigui  declarat total o parcialment improcedent per
sentència o resolució administrativa ferma, així com a la reducció proporcional de la garantia
aportada en els supòsits d'estimació parcial del recurs o de la reclamació interposada.

d) Dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals sigui part.

e) Dret a conèixer la identitat de les autoritats i persones al servei de l’administració tributària que
tramiten els procediments de gestió tributària en els quals tingui la condició d’interessat.

f) Dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions que presenti.

g) Dret a no aportar els documents ja presentats i  que es trobin en poder de l’administració
Municipal, sempre que l’obligat tributari indiqui el dia i procediment en el que els va presentar.

h) Dret al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents de l’administració tributària, que
només podran ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos, sense que puguin ser
comunicats a tercers, excepte en els supòsits prevists en les lleis.

i) Dret a ser tractat amb respecte i consideració pel personal al servei de l’Administració.
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j) Dret al fet que les actuacions de l’Administració tributària que requereixin la seva intervenció es
duguin a terme en la forma que resultin  menys costoses,  sempre que això no perjudiqui  el
compliment de les obligacions tributàries.

k)  Dret a formular  al·legacions i  a aportar  documents que els òrgans competents tindran en
compte a redactar la corresponent proposta de resolució.

l)  Dret  a  ser  escoltat  en  el  tràmit  d’audiència  prèviament  a  la  redacció  de  la  proposta  de
resolució.

ll)  Dret  a  ser  informat  dels  valors  dels  béns immobles  que siguin  objecte  d’adquisició  o  de
transmissió.

m) Dret a ser informat, en començar les actuacions de comprovació o investigació dutes a terme
per la Inspecció dels tributs, sobre la seva naturalesa i sobre seus drets i obligacions en el curs
de les dites actuacions i a que es desenvolupin en els terminis prevists en la llei.

n) Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals que resultin aplicables.

o) Dret a formular queixes i  suggeriments en relació amb el  funcionament de l'Administració
tributària.

CAPÍTOL 3
Responsables del tribut

Article 9

1.  Les  ordenances  corresponents,  en  els  supòsits  previstos  per  la  Llei,  podran  declarar
responsables  del  deute  tributari,  juntament  amb  els  deutors  principals,  altres  persones
solidàriament o subsidiàriament.

2. Llevat que existeixi norma en sentit contrari, la responsabilitat serà subsidiària.

Article 10

Seran responsables solidaris del deute tributari, entre d'altres que puguin establir les lleis, les
següents persones o entitats:

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d'una infracció tributària. La
seva responsabilitat també s'estendrà a la sanció.

b)  Sense perjudici  d'allò  disposat  en el  paràgraf  a)  anterior,  els  partícips  o  cotitulars  de les
entitats  a  que  es  refereix  l'article  6.1  d'aquesta  ordenança,  en  proporció  a  les  seves
participacions respectives, de les obligacions tributàries materials de les entitats esmentades.

c) Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d'explotacions o activitats
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l'anterior  titular  i  derivades del  seu
exercici. La responsabilitat també s'estendrà a les obligacions derivades de la falta de pagament
dels ingressos a compte practicats o que s'haguessin hagut de practicar.
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Article 11

El qui pretengui adquirir la titularitat d'explotacions i activitats econòmiques i amb l'objecte de
limitar la responsabilitat solidària, té dret, amb la conformitat prèvia del titular actual, a sol·licitar
de  l'administració  una  certificació  detallada  dels  deutes,  sancions  i  responsabilitats  tributaris
derivats del seu exercici. L'administració tributària ha d'expedir la certificació esmentada en el
termini de tres mesos des de la sol·licitud. En aquest cas la responsabilitat de l'adquiridor queda
limitada als deutes, sancions i responsabilitats que aquesta conté. Si la certificació s'expedeix
sense esmentar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilita en el termini assenyalat, el
sol·licitant queda exempt de la responsabilitat.

Article 12

Seran responsables subsidiaris, entre d'altres que pugin establir les lleis, les persones següents:

a) Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent comès aquestes
infraccions  tributàries,  no  haguessin  realitzat  els  actes  necessaris  que  siguin  de  la  seva
incumbència  per  al  compliment  de  les  obligacions  i  deures  tributaris,  haguessin  consentit
l'incompliment  pels  qui  d'ells  depenguin  o  haguessin  adoptat  acords  que  possibilitassin  les
infraccions. La seva responsabilitat també s'entendrà a les sancions.

b) Els administradors de fet o de dret d'aquelles persones jurídiques que hagin cessat en les
seves activitats, per les obligacions tributàries d'aquestes pendents en el moment del cessament,
sempre que no haguessin fet el necessari pel seu pagament o haguessin adoptat acords o pres
mesures causants de l'impagament.

c) Els integrants de l'Administració concursal i les liquidadors de societats i entitats en general
que no haguessin realitzat les gestions necessàries per l'íntegre compliment de les obligacions
tributàries.

d) Els adquirents de béns afectes al pagament del deute tributari.

Article 13

Una vegada declarat  fallits  els  deutor  principal  i,  en  el  seu  cas,  els  responsables  solidaris,
l'Administració  tributària  dictarà  acte  de  declaració  de  responsabilitat,  que  es  notificarà  al
responsable subsidiari.

CAPÍTOL IV
El domicili fiscal

Article 14

1. A l'efecte tributari, el domicili és:

a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual.

Per  a  les  persones  físiques  que  desenvolupin  principalment  activitats  econòmiques,
l'Administració  Tributària  municipal  podrà  considerar  com  a  domicili  fiscal  el  lloc  on  estigui
efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats. Si no es pogués
determinar l'esmentat lloc, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l'immobilitzat en el qual
es realitzin activitats econòmiques.

33



b) Per a les persones jurídiques i les entitats a què es refereix l'apartat 1 de l'article 6, el del seu
domicili  social  sempre  que  la  gestió  administrativa  i  la  direcció  dels  negocis  hi  estiguin
efectivament  centralitzades.  En cas contrari,  serà el  domicili  on radiqui  l'esmentada gestió  o
direcció.

Quan no es pugui determinar el lloc del domicili fiscal d'acord amb els criteris anteriors prevaldrà
aquell on radiqui el major valor de l'immobilitzat.

2. Els obligats tributaris, els seus representants, administradors o apoderats, estan obligats a
comunicar  mitjançant  declaració  expressa  els  seu  domicili  fiscal  a  l'Administració  tributària
municipal, fins que no es presenti la declaració esmentada.

La declaració de canvi de domicili  fiscal a altres efectes administratius, com pot ser el padró
d'habitants, no substitueix la declaració tributària expressa del canvi del domicili fiscal.

3. L'Administració tributària municipal podrà rectificar el domicili fiscal mitjançant la comprovació
corresponent.

Article 15

1. Els obligats tributaris que resideixen a l'estranger estan obligats a designar un representant
amb domicili en el territori espanyol.

2. Les persones o entitats residents a l'estranger que exerceixen activitats en el terme municipal
d'Inca han de tenir el seu domicili fiscal en el lloc on radiquin la gestió administrativa efectiva i la
direcció dels seus negocis.

Si  no  es  pogués  determinar  l'esmentat  lloc,  prevaldrà  aquell  on  radiqui  el  major  valor  de
l'immobilitzat.

CAPÍTOL V
La base

Article 16

A l’ordenança pròpia de cada tribut s’establiran els mitjans i mètodes per determinar la base
imposable mitjançant el règim d’estimació directa, quan els subjectes passius hagin presentat
declaracions o documents que impliquin la meritació del tribut; i mitjançant el règim d’estimació
indirecta, quan no s’hagin presentat aquestes declaracions i documents i l’Administració hagi de
fixar les bases imposables aplicant les dades i antecedents que tinguin a la seva disposició, o
quan actuï la Inspecció estenent les corresponents actes de regularització de la situació tributària
dels subjectes passius.

Article 17

En qualsevol cas, es considerarà base liquidable el resultat de practicar a la base imposable les
reduccions establertes per la llei pròpia del tribut o per l’ordenança fiscal corresponent.

CAPÍTOL VI

Exempcions i bonificacions

Article 18
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No es podran reconèixer més beneficis fiscals en els tributs locals que els prevists expressament
a les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.

No obstant això, també es reconeixeran els beneficis fiscals que s'estableixin a les ordenances
fiscals, en els casos expressament prevists per la Llei.

Article 19

Els beneficis tributaris s’atorgaran, en tot cas, a petició de l’interessat. A aquest efecte haurà de
presentar la sol·licitud, si es tracta de tributs periòdics, amb la declaració tributària i si es tracta
de  tributs  no  periòdics,  amb  la  pertinent  declaració  o  en  el  termini  de  reclamació  davant
l’Ajuntament de la liquidació practicada. És competència de la Junta de Govern la concessió de
qualsevol classe de benefici fiscal sol·licitat.

CAPÍTOL VII

El tipus de gravamen i el deute tributari

Article 20

1. El deute tributari està constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulti de l'obligació
tributària principal o de les obligacions de realitzar pagament a conte.

2. Si s'escau, també poden formar part del deute tributari:

a) L'interès de demora.

b) Els recàrrecs per declaració extemporània.

c) Els recàrrecs del període executiu.

d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.

3.  Les  sancions  tributàries  no  formaran  part  del  deute  tributari,  però  en  la  seva  recaptació
s'aplicaran les normes incloses en aquesta ordenança.

Article 21

1. La quota íntegra es determinarà d'acord amb:

a) Els tipus de gravamen aplicables, les tarifes, la quantia fixa assenyalada o l'aplicació conjunta
d'alguns d'aquests sistemes.

b) Els factors correctors que, en cada cas, l'ordenança del tribut estableixi.

CAPÍTOL VIII
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Extinció del deute tributari

Article 22

El deute tributari s’extingirà, totalment o parcialment segons els casos, per:

a) Pagament, en la forma establerta al capítol XV.
b) Prescripció.
c) Compensació.
d) Condonació.
e) Insolvència provada del deutor.

Article 23.

Prescriuran als quatre anys els drets següents:

a) El dret de l’Administració a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.
b) El dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reemborsament dels cost de les garanties.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

Article 24.

El termini de prescripció es comença a computar, en els diferents supòsits prevists per l'article
anterior, de la manera següent:

1. El dret de l'Ajuntament a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent, des
del dia següent en què acabi el termini per presentar la corresponent declaració o autoliquidació.

2.  El  dret  per  exigir  el  pagament  dels  deutes tributaris  liquidats o  autoliquidats,  des del  dia
següent a la data en què acabi el termini de pagament voluntari.

3. El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reemborsament de les garanties, des del dia següent a aquell en què la
devolució es va poder sol·licitar; des del dia següent a la data en què es va realitzar l'ingrés
indegut o des del dia següent a la finalització del termini per efectuar l'autoliquidació si l'ingrés
indegut es va realitzar dins d'aquest termini; o des del dia següent a aquell en què sigui ferma la
sentència  o  resolució  administrativa  que  declari  totalment  o  parcialment  improcedent  l'acte
impugnat.

4. El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, des del dia següent a la data
de notificació de l'acord de reconeixement del dret a percebre la devolució o el reemborsament
del cost de les garanties.

5.  El  termini  de  prescripció  per  a  exigir  l'obligació  de pagament  dels  responsables  solidaris
s'iniciarà des del dia següent a l'acabament del termini de pagament en període voluntari del
deutor principal.
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Article 25

1. El dret de l'Ajuntament a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent
s'interromprà, iniciant-se de nou el termini de prescripció a partir de la data d'interrupció, per les
següents accions:

a) Per qualsevol acció administrativa feta amb coneixement formal de l'obligat tributari conduint
al reconeixement, regularització, inspecció, assegurament, comprovació i liquidació de tots o part
dels elements de l'obligació tributària.

b)  Per  la  interposició  de  reclamacions  o  recursos  de  qualsevol  mena,  per  les  actuacions
realitzades amb coneixement  formal  de  l'obligat  tributari  en el  decurs  de  les  reclamacions  i
recursos, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan jurisdiccional en què s'ordeni la
paralització del procediment administratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació de l'obligat tributari dirigida al pagament de la liquidació del deute.

2.  El dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats s'interromprà, i
s'iniciarà  de  nou  el  termini  de  prescripció  a  partir  de  la  data  d'interrupció  per  les  següents
accions:

a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement formal  de l'obligat tributari,
dirigida de forma efectiva a la recaptació del deute tributari.

b)  Per  la  interposició  de  reclamacions  o  recursos  de  qualsevol  mena,  per  les  actuacions
realitzades amb coneixement  formal  de  l'obligat  tributari  en el  decurs  de  les  reclamacions  i
recursos,  per  la  declaració  del  concurs  del  deutor  o  per  l'exercici  d'accions  civils  o  penals
dirigides al cobrament del deute tributari, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan
jurisdiccional en què s'ordeni la paralització del procediment administratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació de l'obligat tributari dirigida al pagament o extinció del deute tributari.

3.  El  dret a sol·licitar  les devolucions derivades de la norma de cada tribut,  les devolucions
d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties s'interromprà iniciant-se de nou
el termini de prescripció a partir de la data d'interrupció, per les següents accions:

a) Per qualsevol acte fefaent de l'obligat tributari que pretengui la devolució d'ingressos indeguts,
el reemborsament del cost de les garanties o la rectificació de la seva autoliquidació.

4. El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, s'interromprà:

a) Per qualsevol acció administrativa dirigida a efectuar la devolució o el reemborsament.

b)  Per  qualsevol  actuació fefaent de l'obligat  tributari  per  la qual  exigeixi  el  pagament  de la
devolució o el reemborsament.

c) Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol mena.
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5. Quan el termini de prescripció s'hagués interromput per la interposició de recurs davant la
jurisdicció contenciosa administrativa, el còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan
l'Administració Tributària rebi la notificació de la resolució ferma que posi fi al procés judicial.

6.  Quan el  termini  de prescripció  s'hagués interromput  per  la  la  recepció  d'una comunicació
judicial  de paralització del procediment, el  còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou
quan l'Administració tributària rebi la notificació de la resolució o que aixequi la paralització.

7. Quan el termini de prescripció s'hagués interromput per la declaració del concurs del deutor, el
còmput del  termini  de prescripció s'iniciarà de nou en el  moment  de l'aprovació del  conveni
concursal  pels  deutes  no  sotmesos  a  aquest.  Respecte  dels  deutes  sotmesos  al  conveni
concursal, el còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan aquells siguin exigibles al
deutor. Si el  conveni no fos aprovat, el termini es reiniciarà quan es rebi la resolució judicial
ferma.

8. Interromput el termini de prescripció per a un obligat tributari, l'esmentat efecte es fa extensiu
a la resta d'obligats, inclosos els responsables. Si l'obligació és mancomunada i únicament es
reclama a un dels obligats tributaris la part que li correspon, el termini no s'interromp per a la
resta.

Si existeixen diversos deutes liquidats a càrrec d'un mateix obligat al pagament, la interrupció de
la prescripció solament afectarà al deute a què es refereix.

Article 26

La prescripció s’aplicarà d’ofici, inclòs en els casos en què s'hagi pagat el deute tributari, sense
necessitat que invoqui o exceptuï l'obligat tributari.

Article 27

La prescripció guanyada aprofita per igual al subjecte passiu i la resta de responsables del deute
tributari i, interromput el termini de prescripció per a un, es considera interromput per a tots els
responsables, excepte el que disposa a l'apartat 8è de l'article 68 de la Llei general tributària.

Article 28

Els deutes tributaris, en període voluntari o executiu de recaptació, es podran extingir totalment o
parcialment per compensació:

a) Amb els crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l'obligat tributari en virtut
de les devolucions d'ingressos indeguts per qualsevol tribut.

b) Amb altres crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l'obligat tributari.

c) La compensació es pot fer d'ofici o a instància de part.

Article 29

Els deutes tributaris només podran ser objecte de condonació, rebaixa o perdó, en virtut de llei,
en la quantia i amb els efectes que, si escau, aquesta determini.

Article 30
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Els deutes tributaris que no s’hagin pogut fer efectius per insolvència provada del subjecte passiu
i els responsables restants, es declararan provisionalment extingits per la quantitat procedent,
mentre que no es rehabilitin en el termini de prescripció.

Si un cop vençut el termini de prescripció el deute no ha estat rehabilitat, queda definitivament
extingit.

CAPÍTOL IX
Garantia del deute tributari

Article 31

La hisenda municipal gaudirà de prelació per al cobrament dels dèbits tributaris vençuts i no
satisfets,  sempre que hi concorri amb creditors que no siguin de domini, penyora, hipoteca o
qualsevol altre dret real degudament inscrit en el Registre corresponent abans de la data en què
s’hi ha consignat el dret de la Hisenda Municipal.

Article 32

En les exaccions que gravin periòdicament els béns o drets susceptibles de ser inscrits en un
registre públic, o els seus productes directes, certs o presumptes, l’Ajuntament tindrà preferència
sobre qualsevol altre creditor o adquirent, tot i que aquests hagin inscrit els seus drets per al
cobrament  dels  deutes  no  satisfets  corresponents  a  l’any  natural  en  què  s’exerciti  l’acció
administrativa de cobrament i l'any immediatament anterior.

Article 33

1.  Els  adquiridors  de  béns  afectes  per  llei  al  pagament  del  deute  tributari  respondran
subsidiàriament amb ells, per derivació de l'acció tributària, si el deute no es paga.

2.  Els  béns  i  drets  transmesos  estaran  afectes  a  la  responsabilitat  del  pagament  de  les
quantitats, liquidades o no, corresponents als tributs que gravin les esmentades transmissions,
qualsevol quin sigui el seu posseïdor, llevat que aquest resulti ser un tercer protegit per la fe
pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i just títol.

CAPÍTOL X
Tributs municipals

Article 34

Es consideren tributs municipals els que l’Ajuntament estableixi segons el que preveu el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

CAPÍTOL XI
Imposició i ordenació de tributs locals

Article 35
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La imposició de tributs de caràcter local i l’aprovació, si s’escau, de la respectiva ordenança fiscal
o la seva modificació, s’ajustaran igualment a les normes contingudes el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i la resta de disposicions aplicables.

 
CAPÍTOL XII
Infraccions, sancions tributàries i procediment sancionador

Article 36. Principis de la potestat sancionadora en matèria tributària

La potestat sancionadora en matèria tributària s'ha d'exercir d'acord amb els principis reguladors
en matèria administrativa amb les especialitats establertes a la LGT.

En particular són aplicables els principis de legalitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat i
no-concurrència regulats als articles 179 i 180 de la LGT. El principi d'irretroactivitat s'ha d'aplicar
amb  caràcter  general,  això  no  obstant,  les  normes  que  regulen  les  infraccions  i  sancions
tributàries  tindran  efectes  retroactius  respecte  dels  actes  que  no  siguin  ferms quan la  seva
aplicació resulta més favorable per l'interessat.

Article 37. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries.

1. Són subjectes infractors les persones físiques. jurídiques i les entitats esmentades a l'article
6.1 d'aquesta ordenança que realitzin accions o omissions tipificades com a infraccions a les
lleis.

2. El subjecte infractor té la consideració de deutor principal en relació amb la declaració de
responsabilitat.

3.  La concurrència  de diversos subjectes infractors en la realització  d'una infracció  tributària
determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'Administració al pagament de la sanció.

4. Han de respondre solidàriament del pagament de les sancions tributàries, derivades o no d'un
deute tributari, les persones o entitats que estiguin en els casos dels paràgrafs a) i c) de l'apartat
1 de l'article 42 de la LGT, en els termes que estableix l'article esmentat.

5. Han de respondre subsidiàriament del pagament de les sancions tributàries les persones o
entitats que estiguin en el supòsit del paràgraf a) de l'apartat 1 de l'article 43 de la LGT, en els
termes que estableix l'article esmentat.

6. Les sancions tributàries no s'han de transmetre als hereus i legataris de les persones físiques
infractores. Les sancions tributàries per infraccions comeses per les societats i entitats dissoltes
s'han de transmetre als seus successors en els termes que preveu l'article 40.5 de la LGT.

Article 38. Infraccions tributàries: concepte i classificació

1. Són infraccions tributàries les accions i comissions doloses o culposes amb qualsevol grau de
negligència que estiguin tipificades i sancionades per la LGT o per una altra Llei.

2. Les infraccions tributàries es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Cada infracció tributària
es qualificarà de forma unitària en lleu, greu o molt greu en atenció als criteris de qualificació com
l'ocultació i la utilització de mitjans fraudulents entre d'altres.
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Existeix ocultació quan no es presentin declaracions o les presentades incloguin fets i operacions
inexistents  o  amb  imports  falsos  o  en  les  quals  s'ometin  operacions,  rendes,  productes  o
qualsevol altra dada que incideix en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència
del deute derivat de l'ocultació en relació amb la base de la sanció, sigui superior al 10 per cent.

Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat i en els llibres i
registres,  l'ús  de  factures,  justificants  i  altres  documents  falsos  o  falsejats  i  la  utilització  de
persones o entitats interposades d'acord amb l'article 184.3 de LGT.

Article 39. Sancions tributàries: classes, graduació i no-concurrència

1. Les infraccions tributàries se sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries, les
quals podran consistir en una multa fixa o proporcional, i de sancions no pecuniàries de caràcter
accessori establertes en l'article 186 de LGT, com:

a) Pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions i ajuts públics.
b) Pèrdua del dret a aplicar-se beneficis i incentius fiscals.
c) Prohibició de contractar amb l'administració municipal.
d) Suspensió de l'exercici de professions oficials, ocupació o càrrec públic.

2. Les sancions tributàries es graduaran tenint en compte els següents criteris o circumstàncies
que són aplicables simultàniament:

a) Comissió repetida d'infraccions tributàries, la qual s'entendrà que existeix quan el subjecte
infractor hagi estat sancionat, dins dels quatre anys anteriors i per resolució administrativa ferma,
per  una  infracció  de  la  mateixa  naturalesa,  considerant-se  que  tenen  igual  naturalesa  les
infraccions previstes en el mateix article del capítol III de la LGT, llevat de les infraccions incloses
en els articles 191, 192 i 193, totes les quals s'entendran de la mateixa naturalesa.

Quan  es  doni  aquesta  circumstància,  la  sanció  mínima  s'incrementarà  en  els  següents
percentatges:

- Sanció per infracció lleu: 5 %.
- Sanció per infracció greu: 15 %.
- Sanció per infracció molt greu: 25 %.
 
b) El perjudici econòmic per la Hisenda municipal que es determinarà per al percentatge resultant
de la relació entre la base de la sanció i la quantia total que s'hagi hagut d'ingressar o l'import de
la devolució obtinguda. Quan es doni aquesta circumstància la sanció mínima s'incrementarà en
els següents percentatges:

- Perjudici econòmic superior al 10 % i inferior o igual al 25 %: 10 %.
- Perjudici econòmic superior al 25 % i inferior o igual al 50 %: 15 %.
- Perjudici econòmic superior al 50 % i inferior o igual al 75 %: 20 %.
- Perjudici econòmic superior al 75 %: 25 %.

c) Acord o conformitat de l'interessat en la forma prevista en l'article següent.

3. Si l'Administració Tributària municipal considera que la infracció pot ser constitutiva de delicte
contra  la  Hisenda  pública  ho  comunicarà  a  la  jurisdicció  competent  i  quedarà  suspès  el
procediment administratiu fins que resolgui l'autoritat judicial.
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a)  La  realització  de  diverses  accions  o  omissions  constitutives  de  diverses  infraccions  farà
possible la imposició de les sancions que corresponguin per totes aquestes, però quan l'acció o
omissió s'aplica com a criteri per a la graduació o qualificació de la infracció, no podrà ésser
sancionat com a infracció independent.

b) Les sancions són compatibles amb els interessos de demora i amb els recàrrecs del període
executiu.

Article 40. Reducció de les sancions

1. Les sancions pecuniàries previstes en el articles 191 a 197 de la LGT es reduiran:

En els casos d'actes amb acord, un 50 %, però quedarà sense efecte la reducció i s'exigirà
aquest import, sense altre requisit que la notificació a l'interessat quan s'hagi interposat contra la
regularització o la sanció el corresponent recurs contenciós administratiu o, en el cas que s'hagi
presentat aval o certificat d'assegurança de caució en substitució del dipòsit, quan no s'ingressin
en període voluntari les quantitats derivades de l'acta amb acord.

En els supòsits de conformitat, un 30 %, però així mateix, quedarà sense efecte i s'exigirà aquest
import quan s'hagi interposat recurs o reclamació contra la regularització. S'entén que existeix
conformitat en el procediment d'inspecció si hi ha acta de conformitat i en els procediments de
verificació de dades i comprovació limitada sempre que la liquidació no sigui objecte de recurs o
reclamació, llevat que es requereixi conformitat expressa.

2. L'import de qualsevol sanció, llevat que procedeixi d'Acta amb Acord, una vegada aplicada en
el seu cas, la reducció de l'apartat anterior, es reduirà en el 25 % quan s'ingressi l'import en
període  voluntari  sense  haver  sol·licitat  ajornament  o  fraccionament  ni  s'interposi  recurs  o
reclamació contra la liquidació o la sanció.

Article 41. Extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i de les sancions

1. La responsabilitat derivada de les infraccions tributàries s'extingirà per la mort del subjecte
infractor i pel transcurs del termini de prescripció per la imposició de les corresponents sancions,
termini  que serà de quatre  anys  complets  des que es van cometre  les infraccions.  Aquests
prescripció  s'aplicarà  d'ofici  per  l'Administració  tributària,  sense  necessitat  que  la  invoqui
l'interessat.

2. Les sancions tributàries s'extingiran pel pagament o compliment, prescripció, compensació,
condonació i per la mort de tots els obligats a satisfer-les.

Les  accions  administratives  que  condueixen  a  la  regularització  de  la  situació  tributària  de
l'obligat, interrompran el termini de prescripció per imposar les sancions tributàries que poden
derivar-se de l'esmentada regularització.

Article 42. Classes d'infraccions i sancions tributàries

Es consideren infraccions tributàries:

a) Deixar d'ingressar dins el termini establert la totalitat o part del deute tributari que hagi de
resultar de la correcta autoliquidació del tribut.
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b) No presentar de forma completa i correcta les declaracions i documents necessaris per a la
pràctica de les liquidacions.

c) L'obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut.

d) Sol·licitar indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut,  beneficis o
incentius fiscals, mitjançant l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses.

e)  No  presentar  dins  de  termini  autoliquidacions  o  declaracions  sense  que  d'això  es  derivi
perjudici econòmic.

f) Presentar de forma incompleta o incorrecta autoliquidacions o declaracions, sense perjudici
econòmic.

g)  Contestar  o  presentar  de  forma  incorrecta  requeriments  individualitzats  de  informació  o
declaracions d’informació exigides amb caràcter general.

h)  Incompliment  de  les  obligacions  de  comunicar  el  domicili  fiscal  i  d’utilitzar  el  número  de
identificació fiscal o altres números o codis.

i) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària.

j) Les altres assenyalades a les lleis.

Article 43. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagi de resultar d’una
autoliquidació

1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins el termini establert la totalitat o part del
deute tributari que hagi de resultar de la correcta autoliquidació del tribut.

Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu atenent a l’existència d’ocultació, la concurrència de
mitjans fraudulents i a la base de la sanció, és a dir, la quantitat no ingressada en l’autoliquidació
com a conseqüència de la comissió de la infracció.

2. La infracció tributària serà lleu en els següents supòsits:

a) Quan la base de la sanció sigui igual o menor a 3.000€.

b) Quan, tot i  que la base de la sanció sigui superior a aquesta a aquesta xifra, no existeixi
ocultació.

c) En tot cas, quan, sense previ requeriment, la manca d’ingrés hagués estat regularitzada per
l’obligat tributari en una autoliquidació presentada amb posterioritat al termini de pagament sense
complir  els  requisits  establerts  a  l’article  27.4  de  la  LGT,  per  l’aplicació  dels  recàrrecs  per
declaració extemporània sense requeriment previ.

3. La infracció tributària serà greu:

a) Quan la base de la sanció sigui superior a 3.000E i existeixi ocultació.
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b)  Quan,  sigui  quina  sigui  la  base  de  la  sanció,  s’hagin  utilitzat  documents  falsos  o
falsejats  o  una  incorrecta  comptabilitat,  sense  que  aquests  fets  constitueixin  mitjans

fraudulents.

4. La infracció tributària serà molt greu quan s’hagin utilitzat mitjans fraudulents.

5. Aquestes infraccions se sancionaran amb multa pecuniària del 50 %, del 50 al 100 % o del 100
al  150  %  de  la  quantitat  no  ingressada,  segons  els  supòsits,  mitjançant  l’increment  del
percentatge mínim d’acord amb els criteris de reiteració i perjudici econòmic als quals es refereix
l’article 187 de la LGT.

Article 44. Infracció tributària per no presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per a la pràctica de les liquidacions.

1. Constitueix infracció tributària l’incompliment de l’obligació de presentar de forma completa i
correcta  les  declaracions  i  documents  necessaris  perquè  l’Administració  tributària  municipal
pugui practicar la liquidació dels tributs que no s’exigeixen per autoliquidació.

2. Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu d’acord amb els mateixos criteris establerts en
l’article precedent, considerant-se com a a base de la sanció la quantia de la liquidació, quan no
s’hagi presentat declaració, o la diferència entre el resultant de la liquidació adequada i la que
hagi procedit d’acord amb les dades declarades.

3. Les sancions corresponents a aquestes infraccions, així com la seva quantia i graduació seran
les mateixes de l’article precedent.

Article 45. Infracció tributària per l’obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa
de cada tribut.

1. Aquesta infracció serà lleu, greu o molt greu d’acord amb els mateixos criteris assenyalats a
l’article 80 d’aquesta ordenança considerant-se base de la sanció la quantitat tornada com a
conseqüència de la infracció.

2. Les sancions corresponents a aquestes infraccions, la seva quantia i  graduació seran les
mateixes assenyalades en l’esmentat article d’aquesta ordenança.

Article 46. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions

1. Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de devolucions derivades de la normativa
de  cada  tribut  mitjançant  l’omissió  de  dades  rellevants  o  la  inclusió  de  dades  falses  en
autoliquidacions, comunicacions o sol·licituds, sense que s’hagin obtingut les devolucions.

2. Aquesta infracció tributària serà greu i se sancionarà amb una multa pecuniària proporcional
del 15 % de la quantitat indegudament sol·licitada.

Article 47. Infracció tributària per sol·licitar indegudament beneficis o incentius fiscals

1. Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de beneficis o incentius fiscals mitjançant
l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses, sense que s'hagin obtingut, i no sigui
procedent imposar al mateix subjecte la sanció per alguna de les infraccions previstes en els
articles 191, 192, i 195 de la LGT o a l'article anterior d'aquesta ordenança.
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2. Aquesta infracció serà greu i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 300 €. 

Article 48. Infracció tributària per manca de presentació, dins de termini, d’autoliquidacions o
declaracions sense perjudici econòmic

1. Constitueix infracció tributària no presentar, dins de termini, autoliquidacions o declaracions
sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir perjudici econòmic a la Hisenda municipal.

2. Aquesta infracció serà lleu.

3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 200 €.

La  quantia  de  la  sanció  serà  de  400  €,  quan  es  tracti  de  declaracions  censals  o  de  la
comunicació de la designació de representant quan ho exigeixi la normativa.

Així mateix, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 20 € per cada dada o conjunt de
dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hagi hagut d’incloure en la declaració, amb
un  mínim  de  300  €  i  un  màxim de  20.000  €,  quan  es  tracta  de  declaracions  exigides  en
compliment de l’obligació de subministrar informació a què es refereixen els articles 93 i 94 de la
LGT.

La sanció i els límits mínim i màxim es reduiran a la meitat si les autoliquidacions i declaracions
es presenten fora de termini sense requeriment previ.

Si s’han realitzat requeriments, aquestes sancions seran compatibles amb les establertes per
resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària municipal.

Article 49. Infracció tributària per d’incompliment de l’obligació de comunicar el domicili fiscal

1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal o el seu canvi
per les persones físiques que no realitzin activitats econòmiques.

2. Aquesta infracció serà lleu, i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 100 €.

Article  50.  Infracció  tributària  per  la  presentació  incorrecta  d’autoliquidacions  o  declaracions
sense que es produeixi perjudici econòmic

1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses
autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir perjudici
econòmic a la Hisenda municipal.

2. Aquesta infracció serà greu i la seva sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 € llevat
que es tracti de declaracions censals en què la sanció serà de 250 €.

Article  51.  Infracció  tributària  per  contestar  o  presentar  de  forma  incorrecta  requeriments
individualitzats d’informació o declaracions d’informació exigides amb caràcter general.

1.  Constitueix  infracció  tributària contestar  o presentar  de forma incompleta,  inexacta  o amb
dades  falses  requeriments  individualitzats  d’informació  o  declaracions  exigides  amb caràcter
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general, en el compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereixen els
articles 93 i 94 de la LGT.

2. Aquesta infracció serà greu i se sancionarà de la següent forma:

a) Quan la informació no tingui per objecte dades expressades en magnituds monetàries,  la
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 200€ per cada dada o conjunt de dades referides a
una mateixa persona o entitat emesa, inexacta o falsa.

b)  Quan  la  informació  sigui  sobre  dades  expressades  en  magnituds  monetàries,  la  sanció
consistirà en multa proporcional de fins al 2 % de l'import de les operacions no declarades o
declarades incorrectament.

Quan l'import no declarat representi un percentatge igual o inferior al 10 % de l'import de les
operacions que es van haver de declarar, s’imposarà una multa pecuniària fixa de 500€.

En els supòsits en què el percentatge no declarat fos superior al 10, 25, 50 o 75 %, la sanció
serà una multa pecuniària proporcional de 0,5, 1, 1,5, o 2 % de l'import de les operacions no
declarades o declarades incorrectament, respectivament.

Aquesta  sanció,  en  el  cas  de  comissió  repetida  d’infraccions  tributàries,  es  graduarà
incrementant la quantia resultant en un 100 %.

Article 52. Infracció tributària per incomplir les obligacions d’utilització del número d’identificació
fiscal o d’altres números o codis.

1. Constitueix infracció tributària d’incompliment de les obligacions relatives a la utilització del
número o codis establerts en la normativa tributària i, especialment, la referència cadastral.

2. Aquesta infracció serà lleu i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 150 €, llevat del casos
en què es tracti de d’incompliment de la utilització del número d'identificació fiscal per les entitats
de crèdit  en els comptes i  operacions, o en el lliurament o abonament del xecs al  portador,
supòsits en els quals la infracció serà greu i es sancionarà d’acord amb l'article 202.2 de la LGT.

Article 53. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l'Administració tributària

1. Es produeix resistència, obstrucció, excusa o negativa quan el subjecte infractor, degudament
notificat a l’efecte, realitzi actuacions amb tendència a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de
l'Administració Tributària municipal, en relació amb el compliment de les seves obligacions. Així,
entre d’altres, les següents conductes:

a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures,
justificants,  assentaments  de  comptabilitat,  arxius  informàtics  i  qualsevol  altra  dada  amb
transcendència tributària.

b) No atendre algun requeriment degudament notificat

c) No comparèixer en lloc i temps assenyalats, llevat de l’existència de causa justificada.
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d) Prohibir indegudament als funcionaris de l'Administració tributària l’entrada en locals o finques
o  el  reconeixement  de  locals,  maquinària,  instal·lacions i  explotacions  relacionades amb les
obligacions tributàries.

e) Les coaccions als funcionaris de l'Administració tributària.

2. Aquesta infracció es qualifica de greu i la seva sanció consistirà en multa pecuniària fixa de
150 €, llevat que sigui d’aplicació allò que es preveu en els apartats següents.

3. Quan consisteixi a desatendre, dins de termini, requeriments diferents als que es preveuen en
els següents apartats, la sanció serà de multa pecuniària fixa de 150, 300 o 600 €, segons s’hagi
incomplert el requeriment per primera, segona o tercera vegada.

4.  Quan  es  tractàs  de  conductes  contingudes  en  les  lletres  a)  i  d)  de  l’apartat  1,  o  de
d’incompliment  del  deure  de  comparèixer  per  persones  o  entitats  que  realitzin  activitats
econòmiques, o del deure d’aportació de informació dels articles 93 i 94 de la LGT, la sanció
consistirà en:

a) Si no es compareix o no es facilita l’actuació administrativa o d’informació administrativa en el
termini assenyalat en el primer requeriment, la multa serà de 300 €.

b) Quan s’incompleixi el segon requeriment la multa serà de 1.500 €.

c) En cas d’incompliment del tercer requeriment, la sanció consistirà en multa proporcional al 2 %
de la xifra de negocis del subjecte infractor  en l’any natural anterior  al de la comissió de la
infracció,  amb  un  mínim  de  10.000  €  i  un  màxim  de  400.000  €,  però  si  es  tracta  de
d’incompliment de l’obligació de subministrament d’informació dels articles 93 i 94 de la LGT, la
multa proporcional s’eleva fins al 3 per cent de la xifra de negocis, amb un mínim de 15.000 € i
un màxim de 600.000 €. Aquesta multa proporcional es graduarà d’acord amb el que estableix
l’article 203 de la Llei esmentada. En tot cas, si es dóna compliment total al requeriment abans
de l’acabament del procediment, la sanció serà de 6.000 €.

5. Quan la resistència obstrucció, excusa o negativa es refereixi al trencament de les mesures
cautelars, la sanció en multa pecuniària proporcional fins al 2 % de la xifra de negocis, amb un
mínim de 3.000 €.

Article 54. Procediment sancionador amb matèria tributària: regulació i competència

1.  El  procediment  sancionador  tributari  es  regula  per  la  LGT  i  els  seus  reglaments  de
desenvolupament i, en el seu defecte, per les normes reguladores del procediment sancionador
en matèria administrativa.

2. La imposició de sancions correspondrà a l’òrgan competent de l'Ajuntament o òrgan en qui
delegui, en base de la normativa específica d’aplicació a tenor de la disposició addicional de l'RD
2063/2004 aprovatori del Reglament general del règim sancionador tributari.

Article 55. Procediment sancionador

1. El procediment sancionador es tramitarà de forma separada al procediment d’aplicació dels
tributs llevat dels supòsits d’actes amb acord i d’aquells en què l’obligat tributari hagués renunciat
a la tramitació separada, casos en els quals les qüestions relatives a la infracció s’analitzaran en
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el procediment d’aplicació del tribut,  sense perjudici  que no obstant la tramitació única, cada
procediment finalitzi amb acte resolutori diferent.

 La  renúncia  es  farà  mitjançant  manifestació  expressa  que  haurà  de  formular-se  en  el
procediment d'aplicació dels tributs abans de la notificació de la proposta de resolució o, en el
procediment d'inspecció, a la finalització del tràmit d'audiència previ a la subscripció de l'acta,
llevat del  supòsit  en què l'òrgan encarregat de la tramitació del  procediment d'aplicació dels
tributs requereix a l'obligat tributari per que manifesti, en el termini de deu dies, la seva renúncia
a la tramitació separada del procediment sancionador que en el seu cas, pugui iniciar-se. Així
mateix,  si  el  procediment d'aplicació dels  tributs  s'inicia amb la notificació de la proposta  de
resolució, es podrà renunciar a la tramitació separada en el termini concedit per al·legacions.

2. En cas de tramitació separada, el procediment s'iniciarà d'ofici  mitjançant acord de l'òrgan
competent per resoldre segons el que disposa l'article anterior, que serà notificat a l'interessat.

Una  vegada  acabades  les  actuacions  que  procedeixin,  es  formularà  proposta  de  resolució
expressant  els  fets  i  la  seva  qualificació,  la  classe  d'infracció  i  la  sanció  corresponent  amb
indicació dels criteri de graduació aplicats. Aquesta proposta serà notificada a l'interessat,
posant-li de manifest l'expedient perquè, dins el termini de 15 dies, pugui al·legar el que consideri
adient i presentar els documents i proves que estimi oportunes.

  Quan a l'inici del procediment l'òrgan competent tingui tots els elements que permetin formular la
proposta d'imposició de la sanció s'incorporarà aquesta a l'acord d'iniciació, i li serà notificat a
l'interessat  posant-li  de manifest  l'expedient  als  mateixos  efectes  assenyalats  en  el  paràgraf
anterior i amb l'advertència que, en cas de no formular al·legacions ni aportar nous documents i
proves, podrà dictar-se resolució d'acord amb la proposta.

3. Quan els procediment sancionadors derivin de procediments de comprovació o investigació
que realitzi la Inspecció de Tributs, s'iniciaran pel funcionari actuari amb autorització superior. La
tramitació i instrucció de la proposta de resolució podrà encomanar-se a aquest funcionari o a un
altre adscrit a la Inspecció.

   Quan en un procediment sancionador, iniciat com a conseqüència d'un procediment d'inspecció,
l'interessat  presti  conformitat  a  la  proposta  de  resolució,  s'entendrà  dictada  i  notificada  la
resolució per l'òrgan competent per imposar la sanció, d'acord amb l'esmentada proposta, per el
transcurs del termini d'un mes a comptar de de la data en què la conformitat es va manifestar,
sense necessitat de nova notificació expressa a l'efecte, llevat que en l'esmentat termini l'òrgan
competent per a imposar la sanció notifiqui a l'interessat acord amb alguns dels continguts als
quals es refereixen els paràgrafs de l'apartat 3 de l'article 156 de la LGT.

   4. El procediment sancionador en matèria tributària ha de concloure en el termini màxim de sis
mesos a comptar de la notificació de la comunicació d'inici del procediment. 

El venciment d'aquest termini, sense que s'hagi notificat la resolució, produeix la caducitat del
procediment, que pot declarar-se d'ofici o a instància de l'interessat i impedeix la iniciació de un
nou procediment sancionar.

Article. 56. Suspensió de l'execució de les sancions.

1.  L'execució  de  les  sancions  tributàries  se  suspendrà  automàticament,  sense  necessitat
d'aportar cap tipus de garantia, mitjançant la presentació de recurs en el termini establert, sense
que es puguin executar fins que siguin fermes en via administrativa. Aquesta suspensió serà
aplicada automàticament per l'Administració sense necessitat que el contribuent ho sol·liciti.
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No seran exigibles interessos de demora pel temps que transcorri fins a l'acabament del termini
de pagament en període voluntari, obert per la notificació de la resolució que exhaureixi la via
administrativa.

2.  Un  cop  exhaurida  la  via  administrativa,  els  òrgans  de  recaptació  no  començaran  les
actuacions de procediment de constrenyiment mentre no acabi el termini per interposar el recurs
contenciós administratiu.

Si durant aquest termini l'interessat comunica a l'òrgan esmentat la interposició del recurs, amb
petició de suspensió, es mantindrà la paralització del procediment fins que l'òrgan judicial adopti
la decisió que correspongui en relació amb la suspensió sol·licitada.

CAPÍTOL XIII
Revisió dels actes en via administrativa

Article 57

L’òrgan  que  ha  dictat  l'acte  ha  de  rectificar  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  de
l’interessat, els errors materials o de fet i els aritmètics, sempre que no hagi transcorregut el
termini de prescripció.

Article 58.

Contra els actes sobre aplicació i  efectivitat  dels tributs  locals i  els  ingressos de dret  públic
d'aquest Ajuntament i els seus organismes autònoms, podrà formular-se, davant el mateix òrgan
que els dictà, el corresponent recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini
d’un mes a partir de la notificació expressa o l’exposició pública dels corresponents padrons o
matrícules de contribuents.

Contra la denegació d’aquest recurs de reposició, els interessats podran interposar directament
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

Article 59

Per  interposar  el  recurs  de  reposició  a  què  es  refereix  l’article  anterior  no  es  requerirà  el
pagament previ de la quantitat exigida, però la interposició del recurs no detindrà mai l’acció
administrativa per a la cobrança, llevat que l’interessat compleixi els requisits a què es refereix
l'RD  520/2005,  de  13  de  maig,  o  l'article  14.2  de  l'RD  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març
respectivament.

Article 60

Contra els acords d’imposició i ordenació de tributs fiscals no es podrà interposar altre recurs que
el contenciós administratiu, a partir de la publicació d’aquells al BOCAIB en la forma i terminis
que estableixin les normes reguladores d’aquesta Jurisdicció.

CAPÍTOL XIV
Normes de gestió
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Article 61

1. L’Ajuntament durà a terme la gestió dels tributs locals, conformement al que preveu el RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel  qual  s'aprovà el  Text  refós de la Llei  reguladora de les
hisendes locals i la Llei general tributària.

2. La gestió dels tributs comprèn les actuacions necessàries per a la determinació del subjecte
passiu, de les bases i de tots els elements necessaris per quantificar el deute tributari mitjançant
l’oportuna liquidació.

Article 62

Els  procediments  tributaris  s'iniciaran  d'ofici  o  a  instància  de  l'obligat  tributari,  mitjançant
autoliquidació, declaració, comunicació o sol·licitud o qualsevol altre mitjà previst en la normativa
tributària.

Article 63

1. Té la consideració de declaració tributària qualsevol document pel mitjà del qual es manifesti o
reconegui davant l’Administració municipal la realització de qualsevol fet rellevant per l'aplicació
dels tributs.

2.  La  presentació  d'una  declaració  no  implica  l'acceptació  de  la  procedència  de  l'obligació
tributària. 

3.  L'Administració  municipal  pot  reclamar  declaracions,  i  l'ampliació  d'aquestes,  així  com la
correcció dels defectes advertits, quan sigui necessari per a la liquidació i la comprovació del
tribut, com també la informació suplementària que hi escaigui.

4. Serà obligatòria la presentació de la declaració en els terminis assenyalats a cada ordenança
i, en general, dins els trenta dies hàbils següents al del fet imposable. La presentació fora de
termini se sancionarà com a infracció simple.

Article 64

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les entitats de l'article 6.1
d'aquesta ordenança, estaran obligades a proporcionar a l’Administració tributària tota classe de
dades, informes o antecedents amb transcendència tributària,  deduïts  de les seves relacions
econòmiques, professionals o financeres amb altres persones, d'acord amb la regulació dels
articles 93 i 94 de la Llei general tributària.

Article 65

1. Els subjectes passius i la resta d’obligats tributaris podran formular a l’Administració municipal
consultes degudament documentades respecte del règim, la classificació o qualificació tributària
que en cada cas correspongui, en la forma, l'abast i efectes prevists en els articles 88 i 89 de la
Llei general tributària.

2. Igualment, podran formular consultes, sempre que estiguin degudament documentades, els
col·legis  professionals,  les  cambres  oficials,  les  organitzacions  patronals,  els  sindicats,  les
associacions  de  consumidors,  les  associacions  o  fundacions  que  representin  interessos  de
persones amb discapacitat, les associacions empresarials i les organitzacions professionals, així
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com les federacions que agrupin els organismes o les entitats esmentats, quan es refereixin a
qüestions que afectin la generalitat dels seus membres o associats.

3. Els interessats no poden recórrer contra la resposta. Poden fer-ho contra l'acte administratiu
dictat de conformitat amb els criteris manifestats en la contestació.

Article 66

1. En els procediments d'aplicació dels tributs qui faci valer el seu dret ha de provar-ne els fets
constitutius.

2. Els obligats tributaris compliran el seu deure de provar si designen de manera concreta els
elements de prova en poder de l'Administració tributària municipal.

Article 67

Les liquidacions tributàries poden ser provisionals o definitives. 

1. Tindran la consideració de definitives:

a) Les practicades en el procediment inspector amb la comprovació i investigació prèvies de la
totalitat dels elements de l'obligació tributària.
b) Les altres a les quals la normativa tributària atorgui aquest caràcter.

2. En els altres casos, les liquidacions tributàries tenen el caràcter de provisionals.

Article 68

L’Administració municipal no està obligada a ajustar les liquidacions a les dades consignades
pels  obligats  tributaris  en  les  autoliquidacions,  declaracions,  comunicacions,  sol·licituds  o
qualsevol altre document. L’increment de la base tributària sobre la resultant de les declaracions
o autoliquidacions s’haurà de notificar amb la forma deguda al subjecte passiu amb expressió
concreta dels fets i els elements addicionals que l'hagin motivat, excepte quan la modificació
tingui origen en actualitzacions o revisions de caràcter general autoritzades per les lleis.

Article 69

1.  Podran  ser  objecte  de padró o  matrícula  de contribuents  els  tributs  en què,  per  la  seva
naturalesa, es produeixi continuïtat de fet imposable.

2. Les altes es produiran,  per declaració del  subjecte  passiu, per l’acció investigadora de la
inspecció  o  d’ofici,  i  tindran  efecte  des  de  la  data  en  què,  per  disposició  de  l’ordenança
respectiva, es produeixi la meritació del tribut i l’obligació de contribuir.

3.  Els subjectes passius hauran de formular  les baixes i,  un cop comprovades,  produiran la
definitiva eliminació del padró amb efectes a partir del període següent al que s’hagin presentat,
llevat que en l’ordenança fiscal del tribut de què es tracti s’estableixi altra cosa.

4. Els contribuents estaran obligats a fer saber a l’Administració, en el termini de trenta dies
hàbils següents a aquell en què es produeixi, tota modificació que pugui originar alta, baixa o
alteració en el padró.
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5. Els padrons i les matrícules de contribuents se sotmetran cada exercici a l’aprovació de la
Junta de Govern d’aquest Ajuntament i s’exposaran al públic a l’efecte de reclamació durant un
termini d’un mes comptat des de la publicació de l’anunci al BOCAIB.

6.  L’exposició  al  públic  dels  padrons  o  matrícules  produirà  els  efectes  de  notificació  de  les
liquidacions de quotes que hi figurin consignades. Contra aquestes es podrà interposar recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la fi del
període d’exposició pública.

Article 70

Les liquidacions tributàries es notificaran amb indicació:

a) La identificació de l'obligat tributari.
b) Els elements determinants de la quantia del deute tributari.
c) La motivació, quan la liquidació no s'ajusti a les dades consignades per l'obligat tributari o a
l'aplicació o interpretació de la normativa realitzada per ell  mateix,  amb expressió dels fets  i
elements essencials que l'originen, així com els fonaments de dret.
d)  Els mitjans d'impugnació  que pugin  ser  exercits,  amb indicació  dels  terminis i  els  òrgans
davant els quals han de ser interposats.
e) El lloc, termini i forma en què s’hagi de satisfer el deute tributari.
f) El seu caràcter de provisional o definitiva.

CAPÍTOL XV
Recaptació

Article 71

1. La recaptació dels tributs es podrà fer:

a) En període voluntari.
b) En període executiu.

2. En els tributs que en siguin susceptibles, la recaptació es farà pel sistema d’autoliquidació, que
s’haurà d’ingressar en el moment de ser presentada.

3. En els tributs que no admetin l’autoliquidació i respecte dels quals es pugui exigir legalment,
com també quan es tracti de preus públics, s’exigirà sempre el pagament anticipat mitjançant el
sistema de dipòsit previ, que s’haurà de fer en el moment en què l’interessat presenti la sol·licitud
que determini el fet imposable o l’aplicació del preu públic.

Article 72

1. El termini d’ingrés voluntari dels deutes tributaris es comptarà a partir de:

a) La notificació directa al subjecte passiu de la liquidació quan es practiqui individualment.

b) L’obertura del termini  recaptador,  quan es tracti  de tributs de cobrament periòdic que són
objecte de notificació col·lectiva.

c) La data de la meritació en el supòsit d’autoliquidació.
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Article 73

Els obligats al pagament faran efectius els seus deutes en període voluntari dins els terminis
següents:

1. Els deutes resultants de liquidacions practicades per l’Administració, s’hauran de pagar:

a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 20
del mes següent o, si aquest no fos hàbil, l'immediat hàbil posterior.

b) Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5
del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, l’immediat hàbil posterior.

c) Les corresponents a tributs periòdics que són objecte de notificació col·lectiva, dins el termini
anunciat en els edictes de cobrança que es publiquin d’acord amb l’establert a l’article 81 del
Reglament general de recaptació.

d) Els deutes resultants de concerts s’ingressaran en els terminis que s’hi determinin.

e) Els deutes no tributaris, en els terminis que determinin les normes, segons les quals aquests
deutes  s’exigeixin  i,  si  manquen,  en  els  terminis  establerts  en  els  apartats  a)  i  b)  d’aquest
número.

2. Els deutes que s’hagin de satisfer mitjançant efectes timbrats, en el moment de la realització
del fet imposable, si la normativa específica no disposa d'altre termini.

Article 74. Sol·licituds d'ajornament i fraccionament

1. Els deutes per ingressos de dret públic, tributaris i no tributaris, que es trobin en període de
pagament voluntari podran ajornar-se o fraccionar-se, d'acord amb el que preveuen els articles
65 i 82 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre; general tributària, i els articles 44 i següents del
Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, excepte que
concorrin  les  condicions  de  l'apartat  2  d'aquest  article,  amb  sol·licitud  prèvia  de  l'obligat  al
pagament, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria, efectuar el
pagament en els terminis establerts.

2. No es podrà sol·licitar l'ajornament o fraccionament de pagament quan:
a) L'import del deute sigui inferior a 100 euros.
b) Ho prohibeixin les lleis o la normativa municipal.
c) Es tracti de deutes l'exacció dels quals es realitzi per mitjà d'efectes timbrats, o transacció
telemàtica imprescindible per a la continuïtat de la tramitació de l'expedient.

3. Seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament en els següents casos:

a) Quan el deute hagi de ser declarada mitjançant autoliquidació i aquesta última no hagi estat
presentada anteriorment, o juntament amb la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
b)  Quan  la  sol·licitud  no  contingui  una  modificació  substancial  respecte  d'altres  sol·licituds
anteriors denegatòries.
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4. La resolució de concessió o denegació de l'ajornament i fraccionament de pagament haurà de
notificar-se en el termini de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la
resolució, es podrà entendre desestimada la sol·licitud, a l'efecte d'interposar recurs de reposició.

5. Les resolucions que concedeixin ajornaments o fraccionaments de pagament especificaran el
calendari de pagaments, els venciments dels quals coincidiran amb el dia 1 dels corresponents
mesos.

6. En la notificació de la resolució de concessió de l'ajornament i fraccionament de pagament es
detallaran els imports a satisfer per interessos de demora i s'advertirà al sol·licitant dels efectes
de no constituir garantia, o no efectuar els pagaments, en els terminis establerts.

Article 75. Òrgan competent per resoldre en matèria d'ajornaments i fraccionaments

La  competència  per  resoldre  les  sol·licituds  d'ajornament  o  fraccionament  de  pagament  de
deutes en període de pagament voluntari, correspon a la Junta de Govern.
 
Article 76. Període per formular la sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes en període
voluntari.

1.  Es  podrà  sol·licitar  l'ajornament  o  fraccionament  d'un  deute  que  es  troba  en  període  de
pagament voluntari durant el termini fixat en la normativa que li sigui aplicable per a la realització
d'aquest pagament voluntari.

2.  Si  no  existeix  normativa  específica  establint  períodes  particulars  d'ingrés  dels  deutes  en
període voluntari, la sol·licitud haurà de formular-se en els terminis següents:

a) En els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Ajuntament, notificades entre els dies
1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, o
si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

b) En els deutes resultants de liquidacions practicades per l'Ajuntament, notificades entre els dies
16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

c)  En  els  deutes  de  notificació  col·lectiva  i  periòdica,  en  el  termini  de  dos  mesos  fixat  per
l'Ajuntament al seu calendari de cobrança.

En els deutes exigibles pel sistema d'autoliquidació, la sol·licitud en període voluntari es podrà
presentar  durant  el  termini  previst  per  al  pagament  voluntari  en la  normativa  reguladora del
corresponent ingrés.

En el cas d'autoliquidacions presentades fora de termini, només s'entendrà que l'ajornament o
fraccionament  se sol·licita  en període voluntari  quan la  sol·licitud es present  juntament  amb
l'autoliquidació extemporània.

Article 77. Quantia i efectes de l'ajornament i fraccionament de pagament sol·licitat en període
voluntari

1. L'import de la quantia a pagar en el venciment d'un ajornament o fraccionament serà la suma
de la quota liquidada més els interessos reportats sobre cadascun dels pagaments efectuats, des
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de l'endemà al del venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la quota inicialment
liquidada fins avui del pagament respectiu.

2. Els interessos reportats per cada fracció hauran de pagar-se juntament amb aquesta fracció
en el termini corresponent.
3. Quan l'ajornament o fraccionament de pagament s'estengui a diversos exercicis, els interessos
es calcularan al tipus d'interès de demora aprovat en les Lleis de Pressupostos Generals de
l'Estat per a cada exercici.

4. En el cas que es presentés com a garantia de l'ajornament o fraccionament de pagament aval
solidari  d'entitat  de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat de segur de
caució, l'interès de demora exigible serà l'interès legal.

5. La presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període voluntari impedirà
l'inici del període executiu.

6. En cas de denegació de l'ajornament o fraccionament sol·licitats en període voluntari, el deute
haurà d'ingressar-se en els següents terminis:

a) Si la notificació de la resolució denegatòria es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de  la  data  de  recepció  de  la  notificació  fins  al  dia  20  del  mes  posterior.
b) Si la notificació de la resolució denegatòria es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des  de  la  data  de  recepció  de  la  notificació  fins  al  dia  5  del  segon  mes  posterior.
El  pagament  a  realitzar  durant  els  terminis anteriors  comprendrà la  quota liquidada més els
interessos de demora, reportats a partir de l'endemà al del venciment del termini d’ingrés en
període voluntari de la quota inicialment liquidada fins avui d’ingrés.

De  no  produir-se  d’ingrés  en  els  terminis  de  l'apartat  1,  s'iniciarà  el  període  executiu,  que
comporta la meritació dels recàrrecs del període executiu, calculats sobre la quota liquidada.
Quan es realitzi l'ingrés, es computaran els interessos de demora des de l'endemà al venciment
del període voluntari d'ingrés de la quota inicialment liquidada fins avui de l'ingrés.

7. Quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s'exigiran interessos de demora en els
ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a deutes de
venciment periòdics, el pagament del qual es produeix dins de l'exercici de la meritació.

Article 78. Documentació a presentar amb les sol·licituds d'ajornament i fraccionament
1.  La sol·licitud d'ajornament  o  fraccionament  contindrà necessàriament  les següents dades:

a)  Nom  i  cognoms  o  raó  social,  nombre  d'identificació  fiscal  i  domicili  fiscal  de  l'obligat  al
pagament.
b)  Identificació  del  deute  l'ajornament  del  qual  o  fraccionament  se  sol·licita.
c)  Causes  que  motiven  la  sol·licitud,  amb  justificació  de  les  dificultats  econòmiques  que
impedeixin efectuar el pagament en el termini establert.
d) Terminis que s'ofereixen per procedir al pagament tenint en compte l'establert a l'article 79.
e) Garantia que s'ofereix, quan l'import del deute és superior a 6.000 euros.
f) Lloc, data i signatura del sol·licitant.

2. A la sol·licitud d'ajornament o fraccionament s'haurà d'acompanyar:

a) Si el deute excedeix de 6.000 euros, i no concorren les circumstàncies singulars de l'apartat
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b), compromís d'aportar aval solidari  d'entitat  de crèdit, o una altra garantia que es consideri
suficient.
b)  Quan  se  sol·liciti  dispensa  de  garantia,  justificació  de  la  concurrència  de  les  condicions
previstes en l'art. 80.6.b) d'aquesta ordenança.
c)  Justificació  de  les  dificultats  economicofinanceres  que  li  impedeixin  de  forma  transitòria
efectuar el pagament en el termini establert.

3. Si la sol·licitud no reuneix els requisits anteriors, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini
de 10 dies explicats a partir del següent al de la notificació del requeriment, esmeni el defecte o
aportació  els  documents  amb  indicació  que,  de  no  atendre  el  requeriment  en  el  termini
assenyalat,  es  tindrà  per  no  presentada  la  sol·licitud  i  s'arxivarà  sense  més  tràmit.

4.  A  l'efecte  de  valorar  l'existència  de  dificultats  econòmiques  que  justifiquin  la  petició
d'ajornament o fraccionament, i també la suficiència de la garantia oferta, des de la Intervenció
de  Fons  i  els  Serveis  Municipals  d'Assessoria  Jurídica  es  podrà  requerir  als  sol·licitants
l'aportació de documentació complementària, en el termini que, en funció de la seva complexitat,
es determini.

5.  Si  la  sol·licitud d'ajornament  o  fraccionament  s'hagués presentat  en període voluntari  i  el
termini per atendre els requeriments dels anteriors apartats 3 i 4 finalitzés amb posterioritat al
termini d'ingrés en període voluntari i aquells no anessin atesos, s'iniciarà el període executiu,
resultant exigibles els recàrrecs del període executiu.

6. Quan els requeriments d'esmena de defectes, o aportació de documentació complementària
haguessin estat contestats en termini, però no s'entenguin esmenats els defectes observats o
correctament emplenats, procedirà la denegació de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.

Article 79. Termini màxim dels ajornaments

Per a deutes superiors a 100 € i fins a 1.500 €, el temps màxim d'ajornament és d'un any.

Quant les deutes siguin superiors a 1.500 € i fins a 3.000 €, el temps màxim d'ajornament és de
dos anys.

En el cas que els deutes siguin superiors a 3.000 € i fins a 6.000 €, el temps màxim d'ajornament
és de tres anys.

En el supòsit que els deutes siguin superiors a 6.000 €, el temps màxim d'ajornament és de 4
anys.

En tot cas, la quantia mínima mensual de la quantitat ajornada serà de 100 €, entenent que
aquesta quantitat mínima inclou el capital més els interessos.

Article 80. Constitució i dispensa de garanties

1.  Amb  caràcter  general,  per  garantir  els  ajornaments  o  fraccionaments  de  deutes  d'import
superior a 6.000 €, és necessari que es constitueixi a favor de l'Ajuntament aval solidari d'entitat
de crèdit, o societat de garantia recíproca o certificat de segur de caució.
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L'aval  ha de cobrir  l'import  del  deute i  els  interessos de demora que originin  l'ajornament  o
fraccionament més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides.
 
2.  Quan es justifiqui que no és possible obtenir  aval,  es podran admetre altres garanties, la
suficiència de les quals haurà de ser valorada per la Intervenció de Fons i l'Assessoria Jurídica.

En particular, es podrà admetre com a garantia la constitució d'una hipoteca unilateral a favor de
l'Ajuntament; si escau, caldrà que el sol·licitant acompanyi certificat de càrregues inscrites en el
Registre  de  la  Propietat  i  certificat  del  saldo  pendent  de  les  mateixes.

3. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà al de
la notificació de l'acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la garantia,
s'exigirà  immediatament  per  la  via  de  constrenyiment  el  deute  amb  els  seus  interessos  i
recàrrecs corresponents del període executiu, sempre que hagi conclòs el període reglamentari
d'ingrés. 

Des  dels  Serveis  Municipals,  es  dirigira  a  l'obligat  al  pagament,  o  el  seu  representant,  els
corresponents  requeriments  de  pagament  acompanyats  dels  documents  necessaris  per  a
l'efectivitat d'aquests.

4.  L'obligat  podrà sol·licitar  que l'Ajuntament  adopti  mesures cautelars,  en substitució de les
garanties previstes als apartats anteriors. Entre altres mesures que, en situacions molt particulars
resultessin procedents, es podran acceptar les següents:

a)  La  retenció  del  pagament  de  devolucions  tributàries,  o  de  factures  per  serveis  o
subministraments prestats  a l'Ajuntament,  que haguessin generat un dret a favor del  deutor.

b) L'embargament preventiu de béns i drets del deutor, de la qual cosa es practicarà si escau
anotació preventiva.

Els efectes de les mesures cautelars cessaran quan es cancel·li el deute o quan, a sol·licitud de
l'interessat,  s'acordés  la  seva  substitució  per  una  altra  garantia  que  s'estimi  suficient.

5. No s'admetrà com a mesura cautelar l'embargament preventiu de béns i drets quan s'hagi
ordenat  o  sigui  possible  ordenar,  el  seu  embargament  executiu  en  el  curs  del  procediment
d'execució  forçosa  que  es  tramita  per  al  cobrament  dels  deutes  que  s'han  de  garantir.

6. No caldrà aportar garantia quan:

a) El deute sigui inferior a 6.000 euros.
b) L'obligat manqui de béns per garantir el deute i l'execució del seu patrimoni pogués afectar
substancialment  el  manteniment  del  nivell  d'ocupació  i  de  l'activitat  econòmica  respectiva.
c) El sol·licitant sigui una administració pública.

7. L'acceptació de la garantia, o la substitució de garanties, són competència de l'òrgan que ha
de resoldre sobre la concessió de l'ajornament.

Article 81. Actuacions en cas de falta de pagament de l'ajornament concedit
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1. En els ajornaments sol·licitats en període voluntari,  la falta de pagament de les quantitats
ajornades  al  seu  venciment,  determinarà  l'inici  del  període  executiu  des  de  l'endemà al  de
finalització del termini incomplit. Procediran les següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Quota ajornada.
- Interessos de demora reportats a partir de l'endemà al del venciment del termini d'ingrés en
període voluntari de la quota inicial fins avui d'ingrés.
- Recàrrec del 5 %, aplicat sobre el principal del deute.

b) Es fixarà en el requeriment de l'apartat a) que el deute ha de ser abonada en els següents
terminis:

- Si la notificació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de recepció i la
notificació fins al dia 20 del mes posterior.
- Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior.

c)  Si  el  deute  no  se  satisfà  en  els  terminis  de  l'apartat  b),  es  dictarà  providència  de
constrenyiment.

Una  vegada  notificada  la  providència  de  constrenyiment,  el  deute,  comprensiva  de  quota,
interessos  de  demora  i  recàrrec  del  10  %,  s'haurà  de  pagar  en  els  següents  terminis:

a) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins al dia 20 d'aquest mes o, si aquest anés dissabte o no fos hàbil,
fins a l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia cinc del mes següent o, si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.

En cas de no efectuar-se el pagament en aquests terminis, es procedirà a executar la garantia, si
s'hagués  constituït.  De  no  existir  garantia  constituïda,  es  prosseguirà  el  procediment  de
constrenyiment.

Article 82. Actuacions en cas de falta de pagament de fraccionaments concedits sense garantia o
amb garantia global
1. Quan s'incompleixi en el seu venciment el pagament d'una fracció de deutes que es trobaven
en període voluntari  quan es va formular  la  sol·licitud de fraccionament  s'iniciarà  el  període
executiu  respecte  a  aquesta  fracció  incomplida.  Procediran  les  següents  actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Import de la fracció incomplida.
- Interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període
voluntari del deute inicial fins avui d'ingrés.
- Recàrrec del 5 %, aplicat sobre el principal del deute.

El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10 d'aquesta
ordenança.
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De no produir-se l'ingrés en aquests terminis, es consideraran vençudes la resta de fraccions
pendents, havent d'iniciar-se el procediment de constrenyiment respecte de tot el deute. Referent
a això, es dictarà providència de constrenyiment, notificant al deutor que haurà de satisfer el total
deute, els interessos de demora i el recàrrec del 10 % en els terminis de l'apartat 1.c) de l'art. 10.

Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia, si
existeix. En cas de no existir garantia, s'exigirà el deute, els interessos de demora i el recàrrec
del 20 % pel procediment d'execució forçosa.

2. Si els deutes es trobaven en període executiu al moment de la sol·licitud, es continuarà el
procediment de constrenyiment per a la totalitat  del  deute i  es procediran a dur a terme les
següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Import del deute fraccionat.
- Interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període
voluntari del deute inicial fins avui d'ingrés.
-  Recàrrec  executiu,  o  de  constrenyiment,  corresponent  al  moment  de  la  sol·licitud  del
fraccionament, aplicat sobre el principal del deute.

El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10.

Si no es realitza el pagament en aquests terminis, es procedirà a l'execució de la garantia, si
existeix. En cas de no existir garantia, s'exigirà el deute, els interessos de demora i el recàrrec
del 20 % pel procediment d'execució forçosa.

Article 83. Actuacions en cas de falta de pagament de fraccionaments concedits amb garanties
parcials i independents per cadascuna de les fraccions

1. Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari, l'incompliment del pagament
d'una fracció determina l'exigència per la via de constrenyiment exclusivament d'aquesta fracció.
Procediran les següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Import de la fracció incomplida.
- Interessos de demora calculats des de l'endemà al venciment del deute en període voluntari
fins avui d'ingrés.
- Recàrrec del 5 % sobre l'import de la fracció incomplida.

El deute haurà de ser satisfeta en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10 d'aquesta
ordenança.

De no produir-se l'ingrés en aquests terminis, es consideraran vençudes la resta de fraccions
pendents, havent d'iniciar-se el procediment de constrenyiment respecte de tot el deute. Referent
a això, es dictarà providència de constrenyiment, notificant al deutor que haurà de satisfer el total
deute, els interessos de demora i el recàrrec del 10 % en els terminis de l'apartat 1.c) de l'art. 10.

Si  no es realitza  el  pagament  en aquests terminis,  es procedirà a l'execució  de la  garantia.
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2. Si els deutes es trobaven en període executiu al moment de la sol·licitud, es continuarà el
procediment de constrenyiment per a la fracció incomplida. Procediran les següents actuacions:

a) Es remetrà un requeriment de pagament als deutors perquè abonin els següents conceptes:

- Import del deute fraccionat.
- Interessos de demora reportats des de l'endemà al de venciment del termini d'ingrés en període
voluntari del deute inicial fins avui d'ingrés.
-  Recàrrec  executiu,  o  de  constrenyiment,  corresponent  al  moment  de  la  sol·licitud  del
fraccionament, aplicat sobre el principal del deute.

El deute haurà de ser satisfet en els terminis assenyalats a l'apartat 1.b) de l'art. 10.

Si  no es realitza  el  pagament  en aquests terminis,  es procedirà a l'execució  de la  garantia.

3.  L'acord  de  fraccionament  romandrà  vigent  respecte  de  les  fraccions  a  les  quals  no
aconsegueixi la garantia parcial i independent.

Article 84

1. Les competències sobre ajornament o fraccionament que el Reglament general de recaptació
atribueix  als  caps de  les  dependències  de  recaptació  seran  exercides  pel  tresorer  d'aquest
Ajuntament. 

2. Per al que no preveu aquests articles en relació als ajornaments i fraccionaments, s'ajustarà al
Reglament general de recaptació.

3.  L'establert  en  aquest  article  en  relació  als  ajornaments  i  fraccionaments  s'entén  sense
perjudici de les excepcions que estableixi la regulació específica de cada ordenança.

Article 85

1.  El  pagament  dels  deutes  s’haurà  de  fer  en  efectiu  o  mitjançant  efectes  timbrats,  segons
disposin les ordenances de cada tribut.

2. El pagament en efectiu podrà fer-se a través dels següents mitjans:

a) Diners de curs legal.
b)  Xec  o  taló  bancari  o  de  caixa  d’estalvis  degudament  conformat,  nominatiu,  a  favor  de
l’Ajuntament.
c) Transferència bancària o de caixa d’estalvis.
d) Gir postal.
e) Qualsevol altre que autoritzi l’Ajuntament.

3.  El  pagament  dels  tributs  periòdics  que  són  objecte  de  notificació  col·lectiva  podrà  fer-se
mitjançant la domiciliació a establiments bancaris o caixes d’estalvi, sol·licitada per mitjà dels
documents que estableixi el mateix Ajuntament, i mitjançant les formes de pagament reflectides
als avisos de pagament enviats al domicili dels obligats tributaris.

Article 86
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Qui pagui un deute tindrà dret que se li lliuri el corresponent rebut o document justificatiu del
pagament fet.

El rebut o justificant de pagament haurà d’indicar, almenys, les circumstàncies següents: nom i
llinatges, raó social o denominació del deutor, domicili d’aquest, concepte tributari i període a què
es refereix, quantitat i data de cobrament.

Article 87

1. El venciment del termini establert per al pagament sense que es faci determinarà l'acreditació
d'interessos de demora.

2. La presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions fora del seu termini,  sense
requeriment previ, determinarà els següents recàrrecs:

a) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s'efectua dins els tres mesos
següents a la finalització del termini per fer l'ingrés, el recàrrec serà del 5 %, calculat sobre
l'import a ingressar resultant de l'autoliquidació o sobre l'import de la liquidació derivada de la
declaració extemporània, excloses les sancions i interessos de demora.

b) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s'efectua dins els sis mesos
següents a la finalització del termini per fer l'ingrés, el recàrrec serà del 10 %, calculat sobre
l'import a ingressar resultant de l'autoliquidació o el de la liquidació derivada de la declaració
extemporània, excloses les sancions i interessos de demora.

c)  Si  la  presentació  de  declaracions-liquidacions  o  autodeclaracions  s'efectua  dins  el  dotze
mesos següents a la finalització del termini per fer l'ingrès, el recàrrec serà del 15%, calculat
sobre  l'import  a  ingressar  resultant  de  l'autoliquidació  o  el  de  la  liquidació  derivada  de  la
declaració extemporània, excloses les sancions i interessos de demora.

d) Si la presentació de declaracions-liquidacions o autodeclaracions s'efectua passats els dotze
mesos a la  finalització  del  termini  per  fer  l'ingrès,  el  recàrrec  serà  del  20  % i  exclourà  les
sancions, però no els interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent a la
finalització dels dotze mesos fins a la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació.

Article 88

1. El període executiu comença:

a)  Per  als  deutes  liquidats  per  l'Ajuntament,  prèviament  notificades,  no  ingressades  al  seu
venciment, l'endemà del venciment del termini de pagament en període voluntari.

b)  En  el  cas  de  deutes  a  ingressar  mitjançant  declaracions-liquidacions  o  autoliquidacions
presentades sense practicar  el  corresponent  ingrés,  quan acabi  el  termini  fixat  a l'article  63
d'aquesta  ordenança  o,  si  aquest  termini  hagués  exhaurit,  en  el  moment  de  presentar  les
declaracions-liquidacions o autoliquidacions.

2. Una vegada començat el període executiu, l'Ajuntament durà a terme la recaptació dels deutes
liquidats o autoliquidats a què es refereix l'apartat anterior pel procediment de constrenyiment
sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.
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3. Iniciat el període executiu i  notificada la provisió de constrenyiment,  els deutes s'haurà de
pagar en el següent termini:

a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 de l'esmentat mes o, si aquest no fos hàbil, l'immediat
hàbil posterior.

b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins al dia 5 del mes següent o, si aquest no fos hàbil, l’immediat
hàbil següent.

4. L'inici del període executiu determinarà la meritació de tres tipus de recàrrecs:

a)  El  recàrrec executiu  serà del  5 % i  s'aplicarà quan sigui  satisfet  la  totalitat  del  deute no
ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.

b) El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10 % i s'aplicarà quan sigui satisfet la totalitat del
deute no ingressat en període voluntari i  el propi recàrrec abans de la finalització del termini
atorgat per al pagament del deute contret.

c) El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20 % de l'import del deute no ingressat.

5. El recàrrec de constrenyiment ordinari es compatible amb els interessos de demora meritats
des de l'inici  del període executiu. Quan resulti  exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de
constrenyiment reduït no s'exigiran els interessos de demora.

Article 89

1. El procediment de constrenyiment es començarà mitjançant provisió de constrenyiment que
identificarà  el  deute pendent,  liquidarà els  recàrrecs  del  període  executiu  i  requerirà  perquè
l'obligat tributari efectuï el pagament. Si aquest no fa el pagament en el termini fixat, es procedirà
a l'embargament dels seus béns, i així serà assabentat en la providència referida.

2. L'òrgan competent per a dictar la provisió de constrenyiment és el Tresorer municipal que
despatxa  l’execució  contra  el  patrimoni  del  deutor.  En  el  cas  que  mitjançant  conveni  sigui
delegada  la  recaptació  executiva  a  altres  administracions  públiques,  la  provisió  de
constrenyiment serà dictada pels òrgans competents de les dites administracions públiques.

3. La provisió de constrenyiment serà títol suficient per iniciar el procediment de constrenyiment i
tindrà la mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir contra els béns i drets dels
obligats tributaris.

4. Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els següents motius d'oposició:

a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de
suspensió del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació
del deutor o del deute constret.
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5. La impugnació que faci de la provisió de constrenyiment s’haurà d’ajustar als terminis i normes
continguts en la Llei general tributària, sense que la interposició de qualsevol recurs o reclamació
produeixi la suspensió del procediment de constrenyiment llevat dels supòsits prevists a l'article
165 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL XVI
Inspecció tributària

Article 90. Funcions i facultats

1. Correspon a la Inspecció:

a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels
ignorats per l'Administració.
b)  La  comprovació  de  la  veracitat  i  exactitud  de  les  declaracions  presentades pels  obligats
tributaris.
c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels tributs,
d'acord amb l'establert als articles 93 i 94 de la LGT.
d) La comprovació del valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d'altres
elements,  quan sigui  necessària  per  a  la  determinació  de les  obligacions tributàries,  essent
d'aplicació el que es disposa als art. 134 i 135 de la LGT.
e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o incentius
fiscals i devolucions tributàries, així com per l'aplicació de règims tributaris especials.
f) La informació als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores sobre els seus
drets i obligacions tributaris i la forma en què han de complir aquestes normes.
g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació.
h) La realització d'actuacions de comprovació limitada, conforme a l'establert als articles 136 a
140 de la LGT.
i) L'assessorament i informe a òrgans de l'Administració pública.
j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent, que es
regiran pel que es disposa en la seva normativa específica i, en defecte de regulació expressa,
per les normes d'aquest capítol amb exclusió de l'article 149 de la LGT.
k) La resta que s'estableixin en altres disposicions o se li encomanin les autoritats competents.

2.  Les  actuacions  inspectores  es  realitzaran  mitjançant  l'examen  de  documents,  llibres,
comptabilitat  principal  i  auxiliar,  fitxers,  factures,  justificants,  correspondència  amb
transcendència  tributària,  bases  de  dades  informatitzades,  programes,  registres  i  arxius
informàtics relatius a activitats econòmiques, així com mitjançant la inspecció de béns, elements,
explotacions i qualsevol altre antecedent o informació que s'hagi de facilitar a l'Administració o
que sigui necessari per a l'exigència de les obligacions tributàries.

Quan  les  actuacions  inspectores  ho  requereixin,  els  funcionaris  que  desenvolupin  funcions
d'inspecció dels tributs podran entrar, en les condicions que reglamentàriament es determinin, a
les finques, locals de negoci i altres establiments o llocs en què hi hagi activitats o explotacions
sotmeses a gravamen. Quan la persona sota la custòdia de la qual es trobin els esmentats llocs,
s'oposi a l'entrada dels funcionaris de la Inspecció, es precisarà autorització escrita de l'autoritat
administrativa  competent.  Quan  es  tracti  del  domicili  constitucionalment  protegit  de  l'obligat
tributari, caldrà el seu consentiment o autorització judicial.
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3. Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció s'ajustaran a la LGT i als seus reglaments
de desenvolupament de les seves funcions.

4. Els obligats tributaris hauran d'atendre a la Inspecció i li facilitaran la deguda col·laboració en
el desenvolupament de les seves funcions.

L'obligat tributari que hagués estat requerit per la Inspecció s'haurà de personar, per ell mateix o
per mitjà de representant, en el lloc, dia i hora assenyalades per a la pràctica de les actuacions, i
haurà d'aportar o tenir  a disposició de la Inspecció la documentació i  la resta de documents
sol·licitats.

Excepcionalment, i de forma motivada, la Inspecció podrà requerir la compareixença personal de
l'obligat tributari quan la naturalesa de les actuacions a realitzar així ho exigeixi.

Article 91. Procediment d'inspecció

1. El  procediment tindrà per objecte comprovar i  investigar  el  compliment  de les obligacions
tributàries i  procedir,  en el  seu cas,  a  la  regularització  de la  situació  tributària  mitjançant  la
pràctica de les liquidacions que corresponguin.

2.  El  procediment  s'iniciarà  d'ofici  i  serà  comunicat  a  l'obligat  tributari  informant-lo  sobre  la
naturalesa  i  abast  de  les  actuacions.  Tot  obligat  tributari,  quan  sigui  objecte  d'inspecció  de
caràcter parcial, podrà sol·licitar que aquesta tingui caràcter general respecte del tribut i períodes
afectats.

3. Les actuacions del procediment d'inspecció hauran de concloure en el termini de 12 mesos
comptats des de la data de notificació del seu inici, ampliables en un altre període que no passi
de  12  mesos,  en  les  circumstàncies  i  requisits  establerts  a  la  normativa  reguladora.
L'incompliment  d'aquests  terminis  no  produirà  la  caducitat  del  procediment,  però  tindrà  els
efectes següents:

a)  No es  considerarà interrompuda la  prescripció  per  les  actuacions  desenvolupades durant
aquest 12 mesos.

b) Els ingressos realitzats, des de l'inici del procediment fins a la primera actuació practicada
amb posterioritat a l'incompliment del termini, i imputats per l'obligat tributari, al tribut i període
objecte de les actuacions inspectores tindran el caràcter d'espontanis.

c)  No són exigibles els  interessos de demora des que es produeixi  l'incompliment  fins a  la
finalització del procediment.

4. Les actuacions podran desenvolupar-se indistintament, segons determini la Inspecció:

a) En el lloc on l'obligat tributari tengui el seu domicili fiscal, o en el que el seu representant tingui
els seu domicili, despatx o oficina.

b) En el lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.

c) En el lloc on hi hagi qualque prova, almenys parcial, del fet imposable o del pressupost de fet
de l'obligació principal. 
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d)  A les  oficines  de  l'Administració  tributària,  quan  els  elements  sobre  els  quals  s'hagin  de
realitzar les actuacions, hi puguin ser examinats.

La  personació  de  l'Inspector,  podrà  efectuar-se,  sense  prèvia  comunicació,  a  les  empreses,
oficines,  dependències,  instal·lacions  o  magatzems  de  l'obligat  tributari,  entenent-se  les
actuacions amb ell, amb l'encarregat o responsable dels locals. Quan l'obligat tributari fos una
persona amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, la inspecció es desenvoluparà en el lloc que
sigui més apropiat, d'entre els descrits anteriorment als apartats a) a d). Les actuacions que es
desenvolupin en oficines públiques es realitzaran dins l'horari oficial d'obertura al públic, i en tot
cas, dins de la jornada de treball vigent. Si es practiquen en el local de l'interessat es respectarà
la jornada laboral de l'oficina o de l'activitat que s'hi realitzi, en la possibilitat que es pugi actuar
de mutu acord en altres hores o dies. En circumstàncies determinades previstes per la normativa
reguladora, es podrà actuar fora dels dies i hores assenyalats abans.

S'entendran finalitzades les actuacions del  procediment  d'Inspecció  en la data en la qual  es
notifiqui o s'entengui notificat l'acte administratiu corresponent.

Article 92. Actes d'inspecció

1. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat  de recollir  el
resultat  de  les  actuacions  inspectores,  proposant  la  regularització  de  la  situació  tributària  o
declarant-la correcta.

2. Les Actes tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que motivin la seva
formalització  llevat  que  s'acrediti  el  contrari.  Els  fets  acceptats  per  l'obligat  tributari  es
presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d'haver existit error de fet.

3.  A efectes  de  la  seva  tramitació  les  actes  es  classifiquen  en  actes  amb  acord,  actes  de
conformitat i actes de disconformitat.

4. Es podrà estendre Acta amb Acord en els següents supòsits:

a)  Quan per  l'elaboració  de la  proposta  de regularització  hagi  de concretar-se l'aplicació  de
conceptes jurídics indeterminats.
b)  Quan resulti  necessària  l'apreciació  dels  fets  determinants per  la  correcta  aplicació  de la
norma al cas concret.
c) Quan sigui necessari realitzar estimacions, valoracions o mesurament de dades, elements o
característiques rellevants que no es puguin quantificar de forma certa.

En aquests supòsits,  l'Administració tributària municipal, mitjançant un acord amb el subjecte
tributari,  previ a la liquidació del deute tributari,  podrà concretar aquella aplicació, l'apreciació
d'aquells fets o l'estimació, valoració o mesurament, però serà necessària l'autorització de l'òrgan
competent per liquidar i garantir el cobrament de les quantitats que puguin derivar-se de l'acta,
mitjançant la constitució d'un depòsit, aval solidari d'entitat de crèdit o certificat d'assegurances
de caució, de quantia suficient.

5. Amb caràcter previ a la signatura de l'acta es concedirà audiència a l'interessat perquè al·legui
el que convengui al seu dret.

Quan es manifesti conformitat amb la proposta de regularització que formula la Inspecció es farà
constar expressament aquesta circumstància en l'acta.
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Quan  l'obligat  tributari  o  el  seu  representant  manifesti  la  seva  disconformitat  o  es  negui  a
subscriure  l'acta,  s'estendrà  acta  de  constància  d'aquestes  circumstàncies  i  s'acompanyarà
informe  de  l'inspector  exposant  els  fonaments  de  dret  en  què  es  recolza  la  proposta  de
regularització. L'obligat tributari podrà formular al·legacions, dins del termini de 15 dies, davant
l'òrgan competent per liquidar, el qual resoldrà sobre la liquidació que procedeixi.

A més a  més de  les  actes,  les  actuacions  de  la  Inspecció  de  Tributs  es  documentaran  en
comunicacions, diligències i informes.

Article 93. Mètode d'estimació indirecta

1. En el cas que el règim d'estimació indirecta de bases tributàries resulti aplicable, la Inspecció
haurà  d'annexar  a  les  actes  incoades  per  regularitzar  la  situació  dels  subjectes  passius  un
informe raonat sobre:

a) Les causes determinants de l'aplicació del règim d'estimació indirecta.
b) La situació de comptabilitat dels registres obligatoris dels subjectes.
c) La justificació dels mitjans elegits per determinar-ne les bases.
d) Els càlculs i les avaluacions efectuades d'acord amb els mitjans elegits.

2. L'aplicació del règim d'estimació indirecta no requereix cap acte administratiu previ que el
declari, però en els recursos i les reclamacions que s'interposin contra els actes i liquidacions
resultants podrà plantejar-se la improcedència de l'aplicació del règim d'estimació indirecta.

3.  Les  dades,  documents  o  proves  relacionades  amb  les  circumstàncies  que  van  motivar
l'aplicació  del  mètode  d'estimació  indirecta  únicament  podran  ser  tinguts  en  compte  en  la
regularització  o  en la  resolució  del  recursos  o  reclamacions  que  s'interposin  contra  aquesta
regularització en els següents supòsits:

a) Quan s'aportin amb anterioritat  a la proposta de regularització. En aquest cas, el  període
transcorregut  des de l'apreciació  de les esmentades circumstàncies fins a  l'aportació  de les
dades, documents o proves no s'inclourà en el còmput del termini de resolució del procediment
inspector.

b)  Quan  l'obligat  tributari  demostri  que  les  dades,  documents  o  proves  presentats  amb
posterioritat a la proposta de regularització van ser d'impossible aportació al procediment. En
aquest cas, s'ordenarà la retroacció de les actuacions al moment en què es van apreciar les
esmentades circumstàncies.

Article 94. Conflicte en l'aplicació de la norma tributària

1. S'entendrà que existeix conflicte en l'aplicació de la norma tributària quan s'eviti totalment o
parcialment la realització del fet imposable o es redueixi la base o el deute tributari mitjançant
actes o negocis, els quals siguin notòriament artificiosos o impropis per la consecució del resultat
obtingut o del quals no resultin altres efectes jurídics o econòmics distints de l'estalvi fiscal i dels
efectes que s'haguessin obtingut amb els actes o negocis usuals o propis.

2.  Quan  la  Inspecció  estimi  que  poden  concórrer  les  circumstàncies  assenyalades  per  la
declaració del conflicte, ho comunicarà a l'interessat per tal que en el termini de 15 dies presenti
al·legacions i aporti les proves que consideri adients. Rebudes les al·legacions i practicades les
proves, es remetrà tot l'expedient a una Comissió consultiva l'informe favorable de la qual serà
necessari per a la declaració del conflicte. 
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Aquesta  Comissió  es  constituirà  per  dos  membres  de  l'òrgan  competent  per  contestar  les
consultes tributàries escrites, i  actuarà un d'ells com a president,  i  per  dos representants de
l'Administració tributària municipal.

CAPÍTOL XVIII
Legislació supletòria

Article 95

En tot el que no preveu aquesta ordenança, hom s’ajustarà al que disposa la Llei 7/1985, de 2
d’abril,  reguladora de les bases de règim local; RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei general tributària 58/2003,
de 17 de desembre, RD legislatiu 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament
de  les  normes  comunes  del  procediments  d'aplicació  dels  tributs;  Reglament  general  de
recaptació,  de  29  de  juliol  de  2005,  Reglament  general  del  règim sancionador  tributari;  els
preceptes de les respectives ordenances fiscals reguladores de cada tribut en particular i vigents
en aquest municipi i totes les disposicions que resultin aplicables en matèria tributària.

Disposició final

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà la
seva vigència fins que no sigui derogada».

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar el
Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a
favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per les
Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès el  resultat  de la votació  es declara  aprovada l'Ordenança general  de gestió,  recaptació  i
inspecció de tributs, i altres ingressos de drets públics.

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR L'ORDENANÇA
PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL A ENTITATS I PARTICULARS

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda per aprovar l'Ordenança
per a la cessió d'ús de material municipal a entitats i particulars, que transcrit textualment diu:

"INFORME-PROPOSTA que emet la tècnica d'Administració General en relació amb l'aprovació
inicial de l'ORDENANÇA PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL A ENTITATS I
PARTICULARS s'elevi a la decisió del Ple de l'Ajuntament.

I.  Vist  que per  part  de l'Àrea de Participació  Ciutadana s'ha considerat  adient  procedir  a la
redacció d'una ordenança que reguli la cessió del material municipal a les entitats i particulars, i
en aquests efectes s'ha procedit a la redacció d'una ordenança.

II. Atès el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local i l'article 102 i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
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de les Illes Balears, en relació amb el procediment a seguir per a l'aprovació de les ordenances i
reglaments municipals.

III.- Atès el que disposa l'article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de
2 d'abril, per l'aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals serà necessari el vot
favorable de la majoria simple del número legal de membres de la Corporació.

IV.- Atès el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 4.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local,  de 2 d'abril  de 1985;  i  els articles 4,  50.3,  123.1,  163 i  següents del
Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  corporacions  locals  de  28  de
novembre  de  1986,  la  tècnica  d'Administració  general,que  subscriu  sotmet  el  present
Informe-proposta  FAVORABLE  a  la  consideració  del  president  de  la  Comissió  Informativa
d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural perquè, si és procedent, s'elevi la
seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent, la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  l'ORDENANÇA GENERAL DE  CESSIÓ  D'ÚS  DE  MATERIAL
MUNICIPAL A ENTITATS I PARTICULARS.
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança general de cessió
d'ús de material municipal a entitats i particulars, continguda a l'annex, per un termini de trenta
dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i  a la pàgina web de l'Ajuntament, dintre dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

TERCER.  Finalitzada  la  referida  exposició,  aquesta  Corporació  adoptarà  l'acord  definitiu  i
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.

Per la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural a la
seva  sessió  de  dia  16  de  juny  de  2016,  es  va  acordar  dictaminar  favorablement  l'anterior
informe-proposta  i  elevar-lo  a  la  consideració  del  Ple  de l'Ajuntament  per  la  seva aprovació
inicial.

Ordenança per a la cessió d'ús de material municipal a entitats i particulars

Article 1
Introducció

La  diversitat  d’equipaments  i  la  demanda,  actualment  en  augment,  del  seu  ús,  així  com la
conseqüent  demanda  de  suport  logístic  i  d’infraestructures  que  se’n  deriva,  fa  que  sigui
necessària l’elaboració d’una Ordenança d’usos i cessió dels equipaments per tal de regular i
establir una línia d’actuació comuna per al seu bon funcionament. A la vegada, també es volen
regular les condicions de cessió i d’ús del material municipal.

Article 2
Objecte i destinataris

La present ordenança té per objecte la regulació de les condicions d’utilització de material de
propietat  municipal  (taulers,  cavallets,  cadires,etc.),  amb  la  finalitat  d’obtenir-ne  una  òptima
utilització i conservació per part dels propis usuaris.
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Podran sol·licitar la utilització del material descrit a l’article anterior tots els veïns empadronats en
el municipi d'Inca, fundacions, federacions, partits polítics, associacions i entitats registrades al
Registre General d’Entitats.

Les sol·licituds de material sempre es realitzaran per dur a terme activitats o actes sense ànim
de lucre.

Article 3
Sol·licitud

Les persones interessades hauran de presentar  una sol·licitud en el  Registre  General  de la
corporació en horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h, com a mínim
amb una antelació de 15 dies a la data de celebració de l’activitat que determina la necessitat del
material.

La sol·licitud (annex 1) haurà de contenir tota la informació que s’hi detalla:

1) Identificació de la persona sol·licitant, amb fotocòpia del DNI.
2) Emplenament del camp 'Adreça electrònica'. 
3) Identificació  de  l’entitat,  amb  la  documentació  pertinent  que  acrediti  que  està

degudament registrada.
4) Identificació de la data de recollida i retorn del material.
5) Descripció de l’activitat o acte que determina la necessitat de material  i  el lloc on es

realitza.
6) Descripció del material que es necessita i el nombre d'unitats de cada tipus de material i,

en cas de col·locació de cadafal, plànol indicant el lloc d'ubicació.
7) Compromís que, un cop que finalitzi l’activitat, el material es deixarà en el mateix estat

en què s’ha trobat, ja que en cas contrari l’organitzador haurà de reposar i/o reparar
aquest material.

8) Acceptació de les clàusules que s’hi detallen.

Article 4
Procediment d’atorgament de cessió del material sol·licitat

Per  procedir  a  l'atorgament  de  la  cessió  de  material  de propietat  municipal  se  seguiran  els
següents criteris:

a) Les sol·licituds que s’hagin presentat en el Registre General de la corporació en el termini
establert  a l’apartat anterior  seran ateses de manera que el material  serà distribuït  entre les
persones sol·licitants equitativament.

b)  Les  sol·licituds  seran  ateses  per  ordre  cronològic  d’entrada  al  Registre  General  de
l’Ajuntament  i  seran  respostes  en  el  termini  màxim de  7  dies.  En  cas  de  produir-se  silenci
administratiu, aquest s’entendrà de caràcter desestimatori.

c)  Tindran prioritat  per a la cessió de material,  en primer lloc, les activitats  organitzades per
l’Ajuntament d'Inca, de caràcter anual o amb periodicitat regular dins el calendari. 

Una vegada que l'Ajuntament tingui cobertes aquestes activitats o actes podrà cedir el material a
la resta de particulars, fundacions, federacions, partits polítics, associacions i entitats registrades
al Registre General d’Entitats.
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d) Realitzada la sol·licitud i acceptada pel departament de Participació Ciutadana, s'indicaran el
lloc, el  dia i  l'hora d’entrega i  recollida del material, i  persona/es responsables, en el cas de
particulars empadronats a Inca. 

En el supòsit de fundacions, federacions, partits polítics, associacions i entitats registrades al
Registre General d’Entitats, també s'indicarà el personal designat per l’Ajuntament per a l'entrega
i el retorn del material, i la persona representant de l'entitat o associació que ha de ser present
en el moment de l'entrega i retorn del material.

e) Un cop fet l’ús del material, la persona interessada el retornarà al lloc i a la data indicats, i en
el  full  de sol·licitud es farà  constar,  si  n’hi  haguessin,  els  defectes,  pèrdues i/o  deficiències
detectades. Cada part es quedarà una còpia signada del full degudament emplenat.

Article 5
Causes de denegació de les sol·licituds presentades

Es podran denegar les sol·licituds en els següents casos:

a) Activitats incompatibles amb l’interès municipal i interessos generals.
b) Activitats susceptibles de produir deteriorament del material objecte de cessió.
c) Activitats susceptibles de produir insalubritat i molèsties (sorolls, olors...).
d) Si la persona interessada no ha reposat i/o reparat danys de material cedits anteriorment.
e) Per manca de disponibilitat del material sol·licitat.

Article 6
Obligacions del beneficiari de l’ús del material

Seran obligacions dels usuaris, un cop concedida l’autorització per a la utilització del material, les
següents:

a) Destinar el material a l’activitat per a la qual es va concedir.
b) Conservar-lo i mantenir-lo durant el temps de la cessió.
c) Retornar el material en el mateix estat en què va ser lliurat i, en cas contrari, respondre dels
danys que puguin ocasionar al material cedit, bé per acció o omissió, dolosa o negligent.
d) No cedir a tercers, totalment o parcialment, el material objecte de cessió.
e) Comunicar a l’Ajuntament d'Inca qualsevol anomalia, incidència o problema que pugui sorgir, i
amb caràcter immediat en els supòsits d’urgència.
f)  Recollir  i  retornar  el  material  al  lloc  que  l’Ajuntament  determini,  tal  com  es  detallarà  a
l’autorització i tenint en compte les consideracions següents:

• Per  a  les  fundacions,  federacions,  partits  polítics,  associacions  i  entitats  registrades  al
Registre General d’Entitats, l’Ajuntament proporciona el servei de transport del material, la
Brigada municipal  l’entregarà i  el  recollirà  en el  lloc  de celebració  de l’esdeveniment  i/o
activitat.

• Els  veïns  empadronats  al  municipi  d'Inca  hauran  de  recollir  i  retornar el  material  als
magatzems municipals.

• Caldrà retornar el  material  en el  termini  màxim de 3 dies hàbils des que s’hagi  realitzat
l’activitat per a la qual es va cedir.
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• Una vegada que s’hagi efectuat la devolució de tot el material i comprovat que s’ha retornat
en les mateixes condicions en què es va cedir, i amb el compliment de totes les condicions
fixades en aquest reglament, es dóna la conformitat a la recollida del material.

En el supòsit d’haver causat danys al material cedit, bé per acció o omissió, dolosa o negligent,
s’haurà de fer efectiu el pagament del cost de reposició d'aquest, de conformitat amb els preus
següents:

•  Cadira    10,00 €
•  Taula  60,00 €
•  Taula + cavallet  60,00 €
•  Tanca mòbil   27,00 €
•  Carpes 150,00 €
•  Cadafal (mòdul) 150,00 €

A l'efecte de fer efectiu el pagament, s'ha de procedir a la tramitació del corresponent expedient,
tal com es detalla a l'article 9 de l'ordenança. 

Article 7
Infraccions

Les infraccions a la present Ordenança es qualificaran de lleus, greus i molt greus. 

Es consideraran faltes lleus: 

a) La no-entrega del material en el termini establert.
b)  La  no-compareixença  de  cap  persona responsable  en  el  moment  de  l'entrega  i  
recollida del material.
c)  En  general,  altres  incompliments  de  les  obligacions  recollides  en  aquest  
reglament  que  per  la  seva  escassa  entitat  i  no  reiteració  afectin  de  forma  
sensible el seu compliment. 

Es consideraran faltes greus: 

a) La falta de neteja dels materials cedits. 
b)  El  retorn  del  material  cedit  lleugerament  deteriorat  (amb  dibuixos,  amb  
retxades, cremades, etc.).
c) La desobediència a qualsevol indicació del personal de l'Ajuntament d'Inca.

Es consideraran faltes molt greus: 

a) La utilització del material per a la realització d'activitats amb ànim de lucre. 
b) El no-retorn del material cedit.
c) El retorn del material completament inutilitzable. 
c) La reiteració o reincidència de dues faltes greus consecutives o tres d’alternatives

en el període d'un any. 
e) El falsejament d'alguna de les dades exigides en aquest reglament. 

Article 8
Sancions
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α. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa compresa entre 10 i 50 €.
β. Les infraccions greus se sancionaran amb multa compresa entre 50 i 100 €.
χ. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa compresa entre 101 i 1.000 €.

Article 9
Procediment

No es podrà imposar cap sanció sense tramitació prèvia de l’expedient a aquest efecte, el qual
serà iniciat d’ofici per la mateixa Administració municipal, en virtut de la funció inspectora i de
comprovació pròpia de la seva competència, o a instància de part mitjançant la corresponent
denúncia per escrit.

Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança se seguirà el procediment
previst amb caràcter general en el Decret autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova
el Reglament de procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici
de la potestat sancionadora.

La competència sancionadora correspon al batle president,  conforme al que estableix la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Article 10
Obligació de reparar el dany causat o abonar el seu cost

La imposició de les sancions procedents no exonera l’autor/a de l’obligació de reparar els danys
causats, de conformitat amb els preus establerts en el punt sisè de l'ordenança.

Disposició addicional

Totes les disposicions municipals que contradiguin la present ordenança en el moment de la seva
entrada en vigor es consideraran derogades.

Disposició final

En tot allò no previst a la present ordenança regiran les normes generals de la corporació i altres
normes aplicables."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a    votar el
Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a
favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per les
Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada l'Ordenança per a la cessió d'ús de material
municipal a entitats i particulars.

9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR L'ORDENANÇA
PER A LA TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS DOMÈSTICS

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda per aprovar l'Ordenança
per a la tinença responsable d'animals domèstics, que transcrit textualment diu:

"INFORME-PROPOSTA que emet el lletrat assessor municipal en relació amb l’aprovació inicial
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de  l'    O      RD  E      N      A  N      Ç      A     PE      R   A    LA     T  I      N  E      N  Ç      A     R  ESPO      N      S      A  BLE     D  '      A  N  I      M      A  LS  DOMÈSTICS  A LA
CIUTAT D'INCA  , perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.

I. VIST que per part de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Inca s’ha elaborat la proposta
d'ORDENANÇA PER A LA TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS DOMÈSTICS A LA CIUTAT
D'INCA,  amb  l'objecte  de  substituir  i  millorar  la  vigent  Ordenança  municipal  d'animals  de
companyia pels següents motius: 

'L’objectiu  principal  de  l’ordenança  és  regular  les  mesures  que  garanteixin  les  condicions
higienicosanitàries dels animals que viuen a l'entorn humà i la seva protecció, considerant que la
vigent ordenança ha quedat obsoleta i necessita d'una modificació integral i adaptar-se la nova
legislació sobrevinguda. 

Com a qüestions de nova regulació, podem ressaltar, el nombre de cans i moixos que es pot
tenir per habitatge, dins el nucli urbà, així com les condicions bàsiques higienicosanitàries que
s'han de tenir (alimentació, condicions del jaç, nets i sense paràsits, passejar fermats...).

També l’elaboració del  cens municipal,  i  que en la majoria de municipis  (per no dir  tots)  és
inexistent,  però  obligatori  segons  la  Llei  nacional  (1/92),  treure  el  patró  d'ADN  dels  cans,
aconseguir  un  major  nombre  de  cans  xipats,  control  de  colònies  felines  (autoritzades  per
l'ajuntament, esterilitzades, sanejades i alimentades en punts controlats).

Es vol dur a terme un major control dels animals que circulen pel carrer o en transport públic, fent
especial incidència en:

• Les races potencialment perilloses i la documentació que han dur.
• Netedat del carrer a causa dels excrements.
• Els animals han d'anar fermats i identificats (placa identificació numerada, facilitada per

l'Ajuntament).

Quant a animals exòtics, hauran de portar la corresponent documentació en regla, acreditant la
seva procedència. En cas de tractar-se d'espècies amb certa agressivitat o perillositat només
podran tenir-se sota consentiment de l'Ajuntament.

La tinença de fauna protegida queda totalment prohibida.

Quant als animals domèstics no de companyia, els considerats de consum humà (particulars),
per tinença i cria haurà de ser autoritzada per l'ajuntament. Si es tracta de bovins, no podran
estar dins el nucli urbà, igual que altres animals de grans dimensions (tipus cavalls, ases...).

La venda ambulant dels animals queda prohibida, queda només permesa en els establiments i
certàmens autoritzats.

Es  regula  els  animals  vagabunds  i  abandonats,  on  de  forma  taxativa  es  sancionar
l’abandonament.

Finalment, es pretén donar un compliment més estricta a les responsabilitats adquirides per un
posseïdor d'un animal que conviu a l'entorn humà: aplicar les sancions corresponents segons les
faltes comeses i que venen estipulades no sols en l'apartat de sancions, sinó també en el quadre
resum, adjunt com a annex.'
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En aquest sentit es tramita la present ordenança que consta de nou títols on es regula i ordena la
tinença responsable d’animals domèstics. 

II. ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, en relació amb el procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances i reglaments
municipals.

III. ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril,  per a l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals serà necessari el vot
favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la corporació.

IV.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de les bases
de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de 1986;
el lletrat assessor municipal que subscriu sotmet el present  Informe-Proposta FAVORABLE a la
consideració del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural
perquè, si  és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per
resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.-  APROVAR inicialment  l'O      RD  E      N      A  N      Ç      A     PE      R   A    LA     T  I      N  E      N  Ç      A     R  ESPO      N      S      A  BLE     D  '      A  N  I      M      A  LS
DOMÈSTICS A LA CIUTAT D'INCA.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta d'ORDENANÇA PER A
LA TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS DOMÈSTICS A LA CIUTAT D'INCA anunci que es
publicaran  en  el  BOIB  i  a  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament,  durant  el  qual  es  podrà  examinar
l'expedient  a  la  Secretaria  General  (Àrea  d'Urbanisme  i  Medi  Ambient)  d'aquest  Ajuntament  i
formular  allegacions  i/o  suggeriments.  En  el  cas  que  no  es  presentàs  cap  reclamació  o
suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la proposta de reglament municipal. 
 
Per la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural a la seva sessió de dia
16/06/2016,  es  va  acordar  dictaminar  favorablement  l’anterior  informe-proposta  i  elevar-lo  a  la
consideració del Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial."

Ordenança per a la tinença responsable d'animals domèstics a la ciutat d'Inca
Preàmbul
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en general,
i dels animals més propers a les persones,  en particular, ha suscitat una  intensa activitat
normativa. Ara bé, els  condicionaments de l’hàbitat urbà i, en ocasions, la manca de
responsabilitat d’alguns  propietaris d’animals,  provoquen  problemes en la convivència veïnal.
Aquesta  falta de civisme d’alguns provoca un esforç important, inclòs  econòmic, a aquest
ajuntament.

Per això s’ha elaborat una Ordenança  municipal sobre tinença d’animals, en què es  pretén
regular no solament les mesures que garanteixin  una saludable relació dels  animals  amb les
persones en l’aspecte higienicosanitari, sinó també una eficaç protecció dels animals, adequant
el seu contingut a la legislació vigent.

Per altra banda, el clima d'inquietud social que genera la possibilitat d'uns atacs a persones per
part de cans amb especial agressivitat i la tendència cada vegada més acusada dels ciutadans
d'adquirir animals de fauna no autòctona per conviure, ha portat a dedicar als cans considerats
potencialment perillosos i als animals exòtics sengles títols independents.
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L’Ordenança va dirigida fonamentalment,  malgrat que no de manera exclusiva, a fomentar la
tinença responsable dels animals i a promoure el respecte pels seus drets. En aquest sentit, la
mera tinença  d’animals comportarà obligacions per  al seu propietari o  posseïdor,  el  seu
coneixement es converteix en el primer element perquè els qui ho pretenguin valorin i sospesin
la decisió que entranya fer-se càrrec d’un animal.

Títol preliminar
Disposicions generals

Article 1
Objecte

• La present ordenança  té per objecte  establir la regulació  de les mesures  de  protecció i
tinença d’animals en la seva convivència humana, en el marc establert a la legislació general.

• Les finalitats d’aquesta ordenança són arribar al màxim nivell de protecció i  benestar dels
animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i abandonament
d’animals, fomentar la participació ciutadana en  la defensa i la  protecció dels animals, i
preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones.

• Aquesta ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional,  europea,  estatal i
balear de protecció dels animals i de tinença d’animals potencialment perillosos.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Els preceptes continguts en aquesta ordenança seran d’aplicació a tot el terme municipal d’Inca.

Article 3
Definicions

A l'efecte de la present ordenança s’entén per:

8. Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment  es crien, es reprodueixen i
conviuen amb persones, i que no pertanyen a la fauna salvatge. 
9. Animal de  companyia:  és l'animal  domèstic  que les  persones  mantenen  generalment a la
llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. En el marc d'aquesta ordenança, gaudeixen sempre
d'aquesta consideració els cans i els moixos.
10. Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera individual
depèn dels humans, hi conviu, i ha assumit el costum de captivitat.
11. Animal assilvestrat: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte
per a la convivència amb les persones.
12. Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu
cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També té la
consideració d’abandonat aquell animal de companyia no acompanyat de cap persona que du
identificació i, avisat per l’Administració local, no és  recuperat per la persona que n’és
propietària o posseïdora en els terminis establerts per la llei.
13. Fauna  salvatge  autòctona:  és  la  fauna  que  comprèn les  espècies  animals  originàries de
Balears o de la resta de l'Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas.
14. Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de
fora de la península Ibèrica.
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15. Animal peridomèstic  o salvatge urbà: és l'animal  salvatge que viu compartint  territori
geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les
espècies  següents: colom roquer (Columba livia),  estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris),
tórtora  turca  (Streptotelia  decaocto ) , espècies de fauna exòtica i altres que s'han  de
determinar per via reglamentària. 

Títol I
De la tinença i criança d'animals

Article 4
Nombre d’animals

L’Ajuntament d’Inca permetrà la tinença d’animals de companyia sempre que la seva presència
no representi un risc, un perill o incomoditat per a altres persones o animals de forma que es
compleixin les condicions que es fixen en aquesta ordenança. En cap cas, no es podrà posseir,
en un mateix habitatge del nucli urbà, més de tres (3) cans, moixos o altres animals assimilables
en total, o cinc (5) en un immoble unifamiliar  o no residencial aïllat, sense la corresponent
autorització.

En qualsevol  cas, el nombre permès per habitatge podrà ser reduït o ampliat pels  tècnics
municipals de Medi Ambient, tenint en compte les característiques dels animals, de l’allotjament,
l'espai disponible, les  condicions higienicosanitàries,  repercussions i molèsties que puguin
generar al veïnat o a l’entorn.

Article 5
Atenció sanitària i identificació

9) Les persones  propietàries i posseïdores  d’animals de companyia tenen l’obligació de
mantenir-los en condicions higienicosanitàries, i de benestar i seguretat, adequades a la seva
espècie i raça. Hauran d’estar ben alimentats, correctament allotjats, i se’ls haurà de donar les
atencions veterinàries necessàries per garantir el seu estat de salut i prevenir la transmissió de
malalties a altres persones o animals, tal com indica l'article 9 del Decret 21/2015, de 14 d'abril,
pel qual es regulen les mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en
animals i d'altres zoonosis en animals de companyia en l'àmbit de les Illes Balears.

10) Així mateix, també han de:

3. Identificar els seus animals  de companyia amb microxip  homologat i proveir-se del
document sanitari, segons el que estableix l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria,
de 21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia en les
Illes Balears.
4. Han de treure el patró d'ADN mitjançant una mostra de sang. El procediment analític i
de mostreig per a la confecció de la base de dades genètica (patró d'ADN) de tots els animals
censats serà requisit obligatori per a la inscripció en el Cens Municipal.

Article 6
Condicions de manteniment

1. Les persones propietàries i posseïdores  d’animals estan obligades a mantenir la
higiene i neteja adequada d'aquests. En aquest sentit: s’ha de procedir a la neteja diària
dels allotjaments dels animals, procurant la desratització, desinfecció, desinsectació i ventilació
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adient d'aquests, i evitant llocs sense llum o en condicions climàtiques inadequades.

2. Els animals de companyia  no poden tenir com a allotjament  habitual els celoberts o
balcons.

3. Els animals de companyia  han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc  contra la
intempèrie.

4. Els animals d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais
inferiors a 6m2, amb excepció dels que romanguin a caneres municipals.

5. Resta prohibit mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació,
sense llum o en condicions climàtiques extremes.

6. Els animals de companyia no es poden deixar sols a un domicili durant més de 24
hores consecutives.

Article 7
Mètodes de subjecció

Els animals de companyia només es mantindran subjectes en un lloc per causes justificades i
durant un espai de temps limitat, i sempre seguint les indicacions de la normativa vigent (article
22 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà).

Article 8
Manteniment en vehicles

Resta prohibit mantenir els  animals en un vehicle estacionat, tret que  aquest es  trobi en  una
zona d'ombra, tengui garantida la ventilació i la temperatura del cotxe no superi els 28 graus; i
en cap cas durant un espai de temps superior a 2 hores.

Els vehicles no poden ser en cap cas l’allotjament  habitual o temporal dels animals de
companyia.

Article 9
Actuacions prohibides

Resten prohibides les següents actuacions respecte als animals domèstics de companyia:

8. Maltractar-los o agredir-los físicament, o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriments o danys físics o psicològics.

9. Abandonar-los. 

10. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de
benestar i de seguretat animal.

11. Practicar-los  mutilacions, llevat de les intervencions  fetes amb assistència veterinària
en cas de necessitat  terapèutica,  per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la
capacitat  reproductiva.  Per motius científics o de maneig, es podran dur  a  terme aquestes
intervencions amb l'obtenció prèvia de l'autorització de l'autoritat competent.
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12. No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de
nutrició i salut.

13. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.

14. Vendre’ls a menors de divuit anys i a les persones incapacitades sense l’autorització
dels qui en tenen la potestat o custòdia.

15. Comerciar-hi  fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i
establiments  de  venda  i  de  cria  autoritzats,  llevat  de  les  transaccions  entre  les  persones
particulars quan es limitin a llurs animals de companyia,  no tenguin afany de  lucre i es
garanteixi el benestar de l'animal.

16. Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les
condicions higienicosanitàries.

17. Mantenir-los  lligats  durant  la  major  part  del  dia  o  limitar-los  de  forma  duradora  el
moviment necessari per a ells.

18. Mantenir-los a locals públics o privats en condicions  de qualitat ambiental,  lluminositat,
soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.

19. Fer que l'animal participi en baralles de cans. 

20. Fer que l'animal participi en baralles de galls.

21. Fer que l'animal participi en baralles d’altres espècies d’animals, ja sigui entre exemplars de
la mateixa espècie o d’espècies diferents.

22. Ensinistrar animals amb el fi de reforçar la seva agressivitat. 

23. Experimentar amb qualsevol tipus d’animal. 

24. Sacrificar els animals de companyia de forma no eutanàsica. El sacrifici  d’aquests animals
només  podrà  ser  realitzat  per  un  facultatiu  veterinari  i  amb  procediments  eutanàsics,  sense
sofriment per a l’animal. Només es podrà sacrificar un animal de companyia en el cas que aquest
pateixi  una  malaltia  dolorosa  i  incurable  o  que  presenti  un  comportament  perillós  per  a  les
persones. 

25. Els posseïdors d’un animal estan obligats, en cas de defunció d’aquest, a portar-ne les restes
al veterinari o a un gestor autoritzat per a la seva incineració. Queda totalment prohibit abandonar
els cadàvers o enterrar-los tant en espais públics com privats.

Article 10
Tinença i criança d’animals domèstics en els domicilis

7) Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals  domèstics als domicilis
particulars, sempre que es compleixi amb les condicions de manteniment
higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per als animals i les persones.

8) La criança d’animals domèstics en domicilis particulars, tant si és a terrasses, terrats o
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patis, està condicionada  al fet que es compleixin les condicions de  manteniment
higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per a  l’animal i per a  les persones. Si aquesta
criança es realitza en més d’una ocasió, serà considerada com a centre de cria i, per tant,
sotmesa als requisits d’aquests centres.

En  tot  cas,  les  transaccions  d’aquests  animals  de companyia  entre  persones  particulars no
tendran afany de lucre, de conformitat amb la legislació vigent  en matèria  de protecció dels
animals.  Aquests  animals  hauran  d'estar  correctament  identificats,  abans  de  qualsevol
transacció, tal com indica l'article 1.5 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, de
21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia a les Illes
Balears.

Article 11
Responsabilitat general dels posseïdors

• La  persona  posseïdora  d’un  animal, sens  perjudici  de la  responsabilitat subsidiària de la
persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni el
seu animal a les persones, a altres animals, a les coses, a les  vies i als espais públics, i al
medi natural en general, d’acord amb el que estableixi la legislació civil aplicable.

• Quan es tracti d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics, la tinença dels quals
és permesa i que, per llurs característiques,  puguin causar danys a les  persones,  a altres
animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural,  ha  de mantenir-los  en
captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no
pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics, i ha de tenir subscrita una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil i una llicència per a animals potencialment perillosos, en el
cas que sigui necessària.

• Així mateix, la persona posseïdora està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars
com de les cries d'aquests.

• Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades  a
comunicar la desaparició de l’animal a l’Ajuntament on estigui censat en un termini  de 24
hores, de manera que en quedi constància.

Article 12
Responsabilitats pel que fa a la convivència

4. Els  posseïdors d'animals  estan  obligats a  adoptar les  mesures  necessàries  perquè la
tranquil·litat dels seus veïns no sigui alterada pel comportament dels seus animals.

5. És recomanable des de les 22 hores fins a les 8 hores no deixar a patis, terrasses, galeries i
balcons o altres espais oberts animals domèstics que amb els seus sons,  crits o cants
destorbin el descans del veïnat. Els propietaris o posseïdors tendran cura que, ni sols ni en la
seva presència, aquests animals molestin el veïnat,  de  la  qual  cosa  es  podran exigir
responsabilitats.

6. Es prohibeix  deixar sols a patis, terrasses i balcons els cans  que per la seva  especial
condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents lladrades, encara que sigui en hores
diürnes. Els seus propietaris o posseïdors tendran cura, en tot cas, que, ni sols ni en la seva
presència, aquests animals molestin el veïnat.
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7. A  balcons, terrasses i similars s'hauran de prendre mesures necessàries per evitar que
els animals, especialment cans o moixos, puguin afectar amb les seves deposicions i orines els
pisos inferiors o a la via pública.

Article 13
Responsabilitats de l’Ajuntament

Correspon a l’Ajuntament vetllar per la difusió d’una tinença i criança responsable dels animals,
així  com  de  la  present  ordenança,  mitjançant  campanyes  i  aquelles  actuacions que es
considerin adients.

Article 14
Col·laboració amb l'acció inspectora

Les persones  posseïdores  d'animals i les persones de titulars de nuclis zoològics han  de
permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la documentació exigible.

Títol II
Presència d'animals a la via pública i a zones comunitàries

Article 15
Placa identificadora

Els cans i els moixos han de portar d’una manera permanent pels espais o les vies públiques
una placa identificadora, que serà entregada per l'Ajuntament 

Article 16
Mètodes subjecció

A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els cans, independentment de la raça,
sempre han d'anar lligats, amb la corresponent corretja, i han de dur collar.

L'ús del morrió és obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals així ho
estableixi la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos, com és el cas de les races considerades perilloses. 

Article 17
Deposicions

• Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics  tenen l’obligació
d’evitar en tot moment que aquests causin danys o embrutin els espais públics i les
façanes.

• Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels cans i
altres animals a les vies públiques, o a qualsevol  lloc destinat all trànsit de  vianants i
especialment en els parcs infantils,  zones d'esbarjo i proximitats a centres  educatius. El
conductor de l'animal està obligat a la retirada d'aquestes de la part de la via pública que resulti
afectada i a dipositar-les als llocs adequats que estableixi l’Ajuntament.

• Així mateix, es prohibeix que els animals orinin en els parcs infantils, zones d'esbarjo,
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proximitats de centres educatius, façanes d'edificis i mobiliari urbà. Cal que realitzin les seves
necessitats en els llocs expressament habilitats o en tot cas en els embornals de la xarxa de
clavegueres, a la part inferior de la vorada de la vorera, en els escocells dels arbres o espais
verds no urbans. L'incompliment d'aquest punt serà motiu de sanció.

Article 18
Transport públic

• Els conductors o  encarregats dels  mitjans  de transport  públic  podran prohibir  el  trasllat
d'animals quan considerin que poden ocasionar molèsties a la resta dels passatgers, llevat del
cas dels cans d'assistència que acompanyin deficients visuals. En qualsevol cas, podran indicar
un lloc determinat del vehicle per a la ubicació de l'animal.

• Poden ser traslladats en transports públics urbans tots aquells animals de companyia que
puguin ser portats durant el trajecte per mitjà de cistelles, gàbies, o en braços del seu amo o
posseïdor.

• Si  el  conductor  d'un  vehicle  atropella  un  animal,  tendrà  l'obligació  de  comunicar-ho
immediatament  a  les  autoritats  competents  municipals  o  bé,  pels  seus  propis  mitjans,
traslladar-lo a la clínica veterinària més propera.

Article 19
Accés a llocs de pública concurrència

En l'accés dels animals a llocs de pública concurrència, es tendrà en compte el següent:

• L'entrada  de cans, moixos  o altres animals  a tota mena de locals destinats  a la
fabricació, emmagatzematge,  transport, venda o qualsevol tipus de manipulació  d'aliments
queda expressament prohibida.

• A les piscines  públiques,  tant a  zones d'ús  general com a les zones d'ús privat
d'establiments turístics, queda prohibida la circulació o permanència de cans  o altres animals
durant la temporada de bany. En tot cas, les autoritats municipals determinaran els punts i les
hores en què podran circular i romandre els cans sobre els esmentats llocs públics de bany
del terme municipal.

• Està prohibida la presència de cans als parcs infantils o jardins d’ús per part de nens i
el seu entorn, amb l’objectiu d’evitar les deposicions i miccions dins d’aquests espais.

• Les anteriors limitacions no són aplicables als cans pigall de les persones invidents.

Article 20
Ascensors i altres espais de propietat privada

A les parts comunes dels immobles col·lectius, com ara escales, ascensors, vestíbuls,  patis,
recintes enjardinats o estances comunes, els animals de companyia han de conduir-se en tot
moment proveïts de cadena o corretja i morrió, quan hi hagi obligació, o bé dins gàbia o cistella
de transport, que eviti la seva escapada o molèsties per a la resta de veïns o usuaris.

Les  persones  acompanyades  de  qualsevol  animal  utilitzaran  els  ascensors  d'edificis  quan
aquests aparells no siguin ocupats per altres persones, excepte en els casos en què aquestes
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altres persones n'autoritzin l'ús simultani.

Article 21
Prohibicions

δ. No es permet l'accés d'animals als parcs infantils ni rentar-los a la via pública ni a les
fonts, ni fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.

ε. Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti
el número de nucli zoològic del centre venedor  o donant. En especial, es  prohibeixen  els
anuncis de particulars per  a la cria i/o venda, o qualsevol transacció de  llurs animals de
companyia.

φ. No és permès alimentar de manera general els animals (cans, moixos, coloms, etc.) a
la via pública, parcs, solars o altres espais similars,  amb excepció  de les zones que
l’Ajuntament establirà a aquest efecte, a les quals per raons sanitàries i d'higiene s'haurà de fer
seguint els criteris establerts pel municipi.

Títol III
Cans potencialment perillosos

Capítol I
Disposicions generals

Article 22
Definició

Es consideren cans potencialment perillosos:

• Els  que  pertanyen  a  una  de  les  races  següents  o  llurs  encreuaments:  bullmastiff,
dòberman,  dog  argentí,  dog  de  Bordeus,  fila  brasiler,  mastí  napolità,  pit-bull,  presa  canari,
rottweiler, bull terrier de Staffordshire, terrier de Staffordshire americà, tosa japonès i Akita Inu.
Aquest llistat pot ser modificat per l’autoritat competent.

• Aquells que per les seves característiques  racials i d'acord amb la normativa vigent
poden ser considerats potencialment perillosos.

• Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa.

• Els  que  presentin  un  caràcter  marcadament  agressiu  i  els  que  hagin  protagonitzat
episodis d’agressions a persones o altres cans sigui quina sigui la seva raça.

• Els que presentin totes o gran part de les característiques següents:

1Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
2Marcat caràcter i gran valor.
3Pèl curt.
4Perímetre de tòrax entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior als 20 kg.
5Cap  voluminós,  cuboide,  robust,  amb  crani  ample  i  gran,  i  galtes  musculoses  i  grosses.
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
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6Coll ample, musculós i curt.
7Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
8Extremitats  anteriors paral·leles, rectes i  robustes,  i  extremitats  posteriors molt  musculades,
amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Article 23
Determinació de la perillositat

Correspon als ajuntaments mitjançant informe veterinari determinar la potencial perillositat dels
cans que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a
persones o altres animals. La potencial perillositat s'haurà de determinar  en atenció a criteris
objectius, bé d'ofici o després d'una notificació  o denúncia,  amb l'informe previ  d'un/a
veterinari/ària habilitat/ada per a aquesta tasca.

A efectes d’aquest article, les persones propietàries o posseïdores de cans que hagin causat
lesions a persones o altres animals estan obligades a:

• Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la  persona agredida i als
agents de l’autoritat que ho sol·licitin.
• Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària de l’animal, en un termini màxim
de les 24 hores posteriors als fets, a les autoritats municipals i posar-se a la seva disposició.
• Sotmetre l’animal agressor a observació  veterinària i presentar el corresponent certificat
veterinari amb les especificacions de l’apartat següent als serveis municipals en el termini de
15 dies d’haver-se iniciat l'observació  veterinària. Quan les circumstàncies ho requereixin i
l’autoritat municipal ho consideri necessari, es podrà obligar a recloure l’animal agressor en un
centre autoritzat per sotmetre’l  a observació  veterinària,  cas  en  el  qual les despeses
ocasionades seran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.

Els veterinaris clínics d’Inca també tenen l’obligació de notificar a l’Administració municipal els
casos que hagin atès consistents  en lesions produïdes per agressions  entre cans. Aquesta
comunicació es realitzarà mitjançant una instància o correu electrònic a i  n  fo      rma  ci  o@.................
i haurà d’especificar la potencial  perillositat dels cans,  a l'efecte de considerar-los
potencialment perillosos.

Article 24
Llicència per a la tinença i conducció

α. Tots els cans potencialment perillosos que resideixin habitualment en el municipi hauran
d'estar censats en aquest ajuntament, i el seu propietari haurà de disposar de la corresponent
llicència administrativa emesa per aquest ajuntament, per a l'obtenció de la qual és preceptiu ser
major d'edat.

β. Tota persona que condueixi per espais públics un ca potencialment perillós haurà
de disposar i portar a sobre l'oportuna llicència.

χ. Els requisits per a l'atorgament d'aquesta llicència són els establerts per la  legislació
específica de cans  potencialment perillosos i té un període de validesa de 5 anys, tot  podent
ser renovada successivament.
No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de
complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció.
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δ. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que  afecti la llicència administrativa  en
vigor, acordada en via judicial o administrativa, seran causa per denegar l’expedició d’una altra
de nova o la renovació de la que es té, fins que aquestes s’hagin aixecat.

ε. Qualsevol  variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser
comunicada pel seu titular en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es
produeixi.

Article 25
Obligacions

• Les persones propietàries i posseïdores dels cans  potencialment perillosos han  de
prendre les mesures necessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a les
persones, animals i béns, i hauran de complir els requeriments previstos a la legislació
vigent de cans potencialment perillosos.

• En particular, les condicions d’allotjament han de complir els següents requisits:

a) Les parets i les balles o tanques han de ser suficientment altes i consistents, i han d’estar
ben fixades amb l’objectiu de suportar el pes i la pressió de l’animal.

b) Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives com la resta del contorn, i el
seu disseny ha d’evitar que els animals puguin desencaixar o obrir, ells mateixos, els
mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertència que hi ha un ca d’aquests
tipus.

• Les persones propietàries o posseïdores  de cans  potencialment  perillosos han  de
complir les següents obligacions:

α) Disposar  de  llicència  municipal  per  a  la  tinença  de  cans  potencialment
perillosos. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys, i podrà ser renovada
successivament. Qualsevol variació de les dades que hi figuren ha de ser comunicada
pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.
β) Contractar  una  assegurança  de  responsabilitat  civil  que  cobreixi  les
indemnitzacions per danys o lesions que aquests  animals poguessin  provocar a les
persones i altres animals i, en tot cas, no inferior a 150.000 euros, i que inclogui les
dades d’identificació de l’animal.
χ) Totes aquelles obligacions per a qualsevol propietari o posseïdor d’un
animal de companyia.

Capítol II
Seguretat i ensinistrament

Article 26
Mesures seguretat

Els propietaris i posseïdors de cans considerats potencialment perillosos hauran de complir les
mesures següents:

8. Les persones  menors  d'edat  i  les  que  hagin  estat  privades  judicialment  o
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governativament  per a la tinença d’aquests animals no poden conduir, adquirir o ser
propietàries d’aquest tipus de cans.

9. A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius,  transports públics i llocs i
espais d’ús públic en general han d’anar lligats, amb cadena o corretja no extensible
de menys de 2 metres, i proveïts de morrió. No es pot portar més d'un ca per
persona.

10. No s’autoritza la cria d’aquests cans als propietaris particulars.

11. La sostracció  o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada  pel seu titular
immediatament al Registre Municipal en el termini màxim de 24 hores des que es tengui
coneixement dels fets.

Article 27
Ensinistrament

No es permet a particulars l’ensinistrament de cans  per a l’atac i defensa. Les instal·lacions
degudament autoritzades podran realitzar aquesta activitat amb cans  destinats a activitats
de vigilància i de guarda pròpies d’empreses  de seguretat i dels cossos de seguretat de les
diferents administracions públiques.

Títol IV
Exòtics i altres animals

Capítol I 
Animals exòtics i altres animals no considerats de companyia

Article 28
Animals exòtics

La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està condicionada que es
compleixin les condicions següents:

• La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els
tractats i convenis internacionals  signats per l’Estat espanyol, per la normativa
comunitària, nacional i autonòmica de protecció dels animals, i les disposicions que
les desenvolupen.

• Els propietaris  d’una espècie de fauna no autòctona, sempre que la  tinença de la  qual
sigui permesa, hauran d’acreditar documentalment la seva procedència legal.

• No  és  permesa la  tinença  d’animals  d’agressivitat  manifesta o  que  puguin  representar  un
perill sense autorització expressa de l’Ajuntament,  sense perjudici de la  normativa
aplicable. Es consideren animals que poden representar un perill aquells  animals
salvatges en captivitat que compleixin algun dels requisits següents:

a) Els rèptils consistents en cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i la resta que superin els 2 kg
de  pes  actual  o  adult;  els  artròpodes i  peixos  la  inoculació dels  quals  requereixi
l’hospitalització de l’agredit; els mamífers que superin els 10 kg en estat adult.

b) Els animals  que manifestin un caràcter marcadament agressiu  o que hagin agredit  les
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persones o altres animals.

• En tot moment aquests animals estaran allotjats en un entorn adequat a la seva
espècie que garanteixi les seves necessitats i benestar.

• L’Ajuntament determinarà, si escau, les espècies sotmeses a autorització expressa.

• La persona posseïdora d’un animal salvatge no autòcton en captivitat ha de tenir subscrita
una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

• Els animals salvatges en captivitat estaran inscrits al Registre Censal  Municipal  d’Animals
Salvatges en Captivitat, que contindrà, com a mínim, les dades de la persona propietària
o posseïdora relatives al nom i cognoms. 

• Quan un animal salvatge o exòtic no hagi estat declarat i censat en el termini establert o es
comprovi que no s’han adaptat les condicions de la seva tinença, l’Ajuntament podrà
decomissar-lo i portar-lo a un nucli zoològic adient, on quedarà en custòdia fins que el
propietari  adapti  la  seva situació  a aquesta ordenança.  Les despeses de custòdia i
manteniment de l’animal en aquest centre correran a càrrec de la persona propietària.

Article 29
Fauna autòctona protegida

Queda prohibida la tinença i exhibició pública d’animals d’espècies protegides o llurs parts, ous
o cries (vius o dissecats), excepte aquells que, d'acord amb la normativa vigent, s'autoritzin
excepcionalment  per  raons  d'ordre  educatiu,  cultural  i  d'altres  regulats per la normativa
específica. Es prohibeix qualsevol altra actuació, activitat o  transacció relacionada amb
aquests.

Article 30
Animals domèstics no considerats de companyia

1. La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats  de
consum humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis particulars  resta sotmesa a
autorització expressa d’aquest ajuntament.  L’autorització  determinarà les obligacions
del propietari de l’animal no considerat de companyia i farà referència a les condicions
higièniques i sanitàries, i a les referents a l’absència de molèsties i perillositat per part
de l’animal.

2. La tinença i criança dels animals a què fa referència el paràgraf anterior serà
considerada una activitat econòmica quan el nombre d’animals excedeixi el límit de les
necessitats de consum immediates de la unitat familiar de la persona posseïdora. En
aquest cas caldrà  que aquesta  sol·liciti  i  obtingui  la corresponent  llicència  municipal
d’activitats.

3. En principi, i llevat d'autorització expressa que recollirà les condicions específiques de
l'excepció, no s'autoritzarà dins del nucli urbà el manteniment de bovins de producció
làctia  (vaqueries)  i  la  tinença  i  criança de grans  animals (estiguin  o  no  destinats  al
consum o a l'oci).
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Capítol II
Animals peridomèstics

Article 31
Control

L'Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d’animals peridomèstics.

Article 32
Mesures

És obligació dels propietaris dels immobles l'establiment de mesures dissuasives o correctores
adients en aquests, així com en aquells l'estat precari  dels  quals  requereixi l'establiment
d'aquelles obres infraestructurals necessàries per tal d'evitar la instal·lació, l'establiment i la cria
d'animals peridomèstics.

Títol V
Establiments de venda i altres nuclis zoològics

Capítol I
Disposicions generals

Article 33
Definició

Es consideren nuclis zoològics els establiments de venda d’animals així com tots aquells que
alberguen col·leccions zoològiques d’animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques,
culturals o recreatives i de reproducció, de recuperació,  d’adaptació  i/o de conservació
d’aquests animals, així com les instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics
de companyia i el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals, i
els de característiques similars que es determinin per via  reglamentària.  En queden excloses
les instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o d’algun
altre producte útil per a l’ésser humà, i els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

Article 34
Certàmens

Queda totalment prohibida la venda d’animals de companyia fora dels certàmens o d'altres
concentracions d'animals vius i establiments de venda i de cria autoritzats.

Article 35
Venda ambulant

Queda prohibida la venda ambulant d’animals de companyia, així com els anuncis  a la  via
pública o a revistes o diaris, que ofereixin la venda o donació d’animals sense el  número de
nucli zoològic o de l’associació protectora legalment reconeguts.

Article 36
Intervenció municipal

Totes les activitats relacionades amb l’allotjament, la  comercialització,  el  manteniment i  la
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reproducció d’animals queden subjectes a l’atorgament de la corresponent llicència municipal i
inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics. En aquest supòsit s’inclou el  domicili dels
particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals, o que disposin de diverses
espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que pugui comportar riscos sanitaris.

Article 37
Inspecció

L’Ajuntament podrà inspeccionar  els nuclis zoològics permanents i itinerants, així com  els
certàmens i altres activitats que es realitzin amb animals.

Capítol II
Establiments de venda

Article 38
Requisits generals

Els establiments de venda d’animals han de tenir l’autorització municipal d’obertura,  estar
inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics del Servei de Ramaderia de la Direcció General
d'Agricultura i Ramaderia de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i complir els
requisits següents:

1. Tenir en perfectes condicions higienicosanitàries tant l’establiment com els animals que
romanen a dins.

2. Disposar d’un llibre de registre oficial o diligenciat per l'Administració competent en què
consti data d'entrada, procedència, identificació individual de l'animal, data de sortida i
destinació.

3. Disposar de l’acreditació de la procedència de tots els animals dipositats a l’establiment. 
4. Vendre els animals de companyia identificats.
5. Vendre  els  animals  en  bones condicions sanitàries,  desparasitats i sense símptomes

aparents de patologies psíquiques o físiques. Els establiments són responsables de les
malalties d’incubació i genètiques diagnosticables en ells i en els seus progenitors, no
detectades en el moment de la venda.

6. Lliurar al comprador  un document on s’acrediti data de venda, tipus, raça, edat,
procedència, criador de l’animal, estat sanitari i altres característiques  que ha de
conèixer per mantenir l’animal en les òptimes condicions  higienicosanitàries i de
benestar.

7. Prendre les mesures necessàries per a l’eliminació sanitària dels cadàvers i deixalles.
8. Prendre mesures adients per tal d’evitar molèsties al veïnat, sorolls, olors, etc.
9. Tenir en lloc visible l'acreditació  de llur inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics,

quan es tracti d'establiments d'accés públic.
10. Els animals han de col·locar-se a una distància no inferior a 1 metre de l’accés de

l’establiment, a zones en què no puguin ser molestats ni vistos des de la via pública o
des dels passadissos interiors dels establiments comercials col·lectius.

11. Les manipulacions dels animals s’han d’efectuar a zones de l’establiment adients per
a tal efecte i per part de personal que disposi del curs de benestar animal.

12. Els establiments  hauran de disposar de productes alimentaris en perfecte estat de
conservació per atendre les necessitats de les especies animals que tenen a la venda.

Article 39
Documentació
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La sol·licitud de llicència municipal d'obertura dels establiments  de venda, de cria i de
manteniment  d'animals s'haurà  de  presentar  acompanyada  de la  documentació  exigida a tots
els establiments i la següent documentació addicional:

• Memòria tècnica subscrita pel facultatiu veterinari amb les determinacions següents:

a) Condicions tècniques de l'establiment.
b) Pla de control de desratització, desinsectació i desinfestació.
c)  Programa  d'higiene  i profilaxi de les diferents espècies d’animals que es venen, que

preveurà: inspecció a l’entrada dels exemplars, desparasitació externa, desparasitació
interna, règim de vacunes, inspecció sanitària (periodicitat i documentació sanitària),
identificació i cens dels animals que ho requereixin,  neteja de gàbies i recintes,
existència de farmaciola o no, descripció de la sala i sistemes d’aïllament sanitari,
gestió de cadàvers i gestió de residus sanitaris (xeringues, medicaments, etc.).

d) Pla d'alimentació per mantenir els animals en un estat de salut adequat.
e) Definició de mesures de protecció i seguretat aplicades per evitar la fugida dels animals i la

producció de danys.

• Document acreditatiu de la superació del curs de cuidador o cuidadora dels animals.

• Dades identificatives  del servei veterinari al qual queda adscrit l'establiment per a
l'atenció dels animals objecte de la seva activitat.

Article 40
Condicions

Tots els establiments comercials hauran de comptar amb el següent condicionament:

f) Extensió suficient de les instal·lacions dels animals  per assegurar  el seu benestar,
respectant les mesures higienicosanitàries adients i requeriments comportamentals de
les diferents espècies allotjades.

g) Sistemes d'aireig natural o artificial que asseguri l'adequada ventilació del local.
h) Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari  tant per

mantenir netes les instal·lacions com per preparar en condicions l'alimentació dels
animals.

i) Revestiments  de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i desinfecció.  Les
unions entre el sòl i les parets seran preferiblement de perfil còncau.

j) Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos)  per permetre realitzar les
operacions pròpies de l'activitat i el manteniment dels animals en perfectes condicions.

k) Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment. 
l) Control ambiental de plagues.
m) Els habitacles han de situar-se de manera que els animals que hi hagi a cada un d'ells

no puguin ser molestats pels que es troben en altres habitacles. Si uns habitacles estan
situats sobre dels altres, es prendran les mesures per impedir que es comuniquin els
residus orgànics sòlids o líquids generats per aquests.

n) El nombre d’animals de cada habitacle serà en funció dels requisits de manteniment de
cada espècie, de manera que es pugui garantir el seu benestar.

o) Tots els habitacles tendran un recipient per al subministrament d’aigua potable;  de la
mateixa manera el menjar es dipositarà en menjadores i l’aigua, en abeuradors,  de
manera que no puguin ser fàcilment embrutats. Els recipients  hauran de ser de
materials de fàcil neteja.
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p) Els habitacles i els animals es netejaran amb la freqüència que especifiqui la memòria
tècnica realitzada per un veterinari facultatiu.

Article 41
Dades identificatives dels animals

1. A cada un dels habitacles ha de figurar una fitxa a la qual consti el nom comú i científic
de l’animal, amb la finalitat de facilitar que els possibles compradors disposin d’àmplia
informació sobre els animals a adquirir.

2. Sense perjudici del que disposa el punt anterior d’aquest article, cada establiment ha de
disposar de fitxes, agrupades per famílies, a les quals constin les característiques dels
animals que allotgin i, en particular, les següents:

1. Mida màxima a la qual pot arribar l’animal d’adult. 
2. Particularitats alimentàries.
3. País i zona d’origen de l’animal, i àrea de distribució de l’espècie.
4. Tipus i dimensió de la  instal·lació adient, amb indicació dels elements accessoris

recomanables.
5. Particularitats i incompatibilitats de les espècies.
6. Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries. 
7. Consells d’educació.
8. Procedència de l’animal, c a l  f e r  constar si ha estat criat en captivitat o ha estat

objecte de captura.

Aquestes fitxes hauran d’estar signades per un veterinari.

Capítol III
Altres nuclis zoològics

Article 42
Requisits generals

Els requisits contemplats a l'article 38 són d’aplicació als nuclis zoològics regulats en  aquest
capítol en tot allò que sigui pertinent.

Article 43
Atraccions amb animals

Els circs, zoològics ambulants,  atraccions amb animals i similars,  a més de complir la
normativa vigent,  per instal·lar-se dins del municipi hauran d'obtenir, amb informe tècnic previ,
la llicència municipal corresponent.

Article 44
Certàmens

1. Els certàmens d’animals (mercats, exhibicions, mostres...) que puguin celebrar-se a Inca,
siguin itinerants o no, hauran de sol·licitar l’informe  favorable d'aquest ajuntament, com a
mínim en els 10 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud  d’autorització a l’oficina
comarcal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear. La sol·licitud
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de l’informe anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Identificació del certamen.
b) Descripció del lloc on es vol celebrar.
c) Dies i hores de celebració del certamen.
d) Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies, que concorreran al certamen.
e) Programa de mesures sanitàries que s’adoptaran durant la celebració del certamen,

signades pel veterinari responsable.
f) Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades  de l’organització del

certamen, a l'efecte de comunicació urgent.
g) Normes de participació i memòria justificativa dels mitjans de neteja i desinfecció de les

instal·lacions  o  espais  que s’utilitzin,  zona  d’aïllament sanitari  dels  animals,  veterinari
responsable i certificat de les condicions higienicosanitàries dels animals i  de les
instal·lacions, característiques de les gàbies i/o tancats per allotjar els animals, sistema
de recollida i eliminació de femtes i residus, acreditació de la procedència dels animals,
i tot allò que sigui de rellevància o interès per a l’emissió de l’informe.

2. En el cas concret del passeig amb poni ofert dins d'un certamen, aquesta activitat no precisa
d'autorització concreta per part de la Direcció General d'Agricultura i Pesca, Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca; sí serà necessària per part de l'Ajuntament.
Aquestes activitats no suposen una minva del benestar dels animals sempre que compleixin les
següents condicions:

a) Que  els  ponis  pertanyin  a  una  explotació  inscrita  en  el  Registre  d'Explotacions
Ramaderes de les Illes Balears.

b) Que el transport fins al certamen es realitzi per un operari i un vehicle que estigui d'alta
en el Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport de les Illes Balears.

c) Que s'atenguin les necessitats de beguda i alimentació dels animals, i si és necessari,
es protegeixin de les condicions meteorològiques adverses.

d) Que la jornada màxima de feina de cada exemplar sigui com a màxim de 7 hores.
e) Que es disposi de la llicència o llicències d'activitats que pertoquin.

Títol VI
Normes sanitàries

Article 45
Condicions generals

Tot animal de companyia  té el dret i el seu  propietari  té el deure d’oferir-li les atencions
sanitàries i els controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i evitar  la
transmissió de malalties a persones o altres animals, segons especifica l'article 9 del Decret
21/2015,  de  14  d'abril,  pel  qual  es  regulen  les  mesures  de  control,  prevenció  i  vigilància
epidemiològica de la ràbia en animals i d'altres zoonosis en animals de companyia en l'àmbit de
les Illes Balears.

Article 46
Documentació sanitària

Els animals hauran de disposar  de la corresponent  documentació sanitària en la qual
s’especifiquin les vacunes, els tractaments que se’ls hagi aplicat i la  implantació d'un microxip
homologat, i dades genètiques (patró ADN).
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Segons l'article 4 del Decret 21/2015, de 14 d'abril, pel qual es regulen les mesures de control,
prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals i d'altres zoonosis en animals de
companyia en l'àmbit de les Illes Balears, es considera obligada la vacunació dels cans contra la
ràbia, a partir  del tres mesos d’edat, i  la posterior revacunació anual. És recomanable per a
moixos i fures a partir de la mateixa edat i amb la mateixa periodicitat per a les revacunacions.

Article 47
Obligacions dels veterinaris

1. Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris  estan
obligats a:

2. Comunicar tota malaltia transmissible a l’Ajuntament en la forma que estigui establerta,
perquè independentment  de les mesures zoosanitàries individuals es posin en marxa
les corresponents mesures higienicosanitàries de protecció civil.

3. Informar la persona propietària o posseïdora de l’obligatorietat d’identificar el seu
animal en el cas que pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria (cans) i no estigui
identificat amb la implantació d'un microxip homologat i dades genètiques (patró ADN), i
també de l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideixi habitualment
l’animal o en el Registre General d’Animals de Companyia (RIACIB).

4. Dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d’estar a disposició de
les administracions que ho requereixin per portar a terme actuacions dins llur àmbit
competencial, quan realitzin vacunacions i tractaments de caràcter  obligatori com la
implantació d'un microxip homologat i dades genètiques (patró ADN).

2. L’Ajuntament només podrà utilitzar aquestes dades amb finalitats estadístiques, de promoció
i prevenció sanitària. En cap cas podran ser cedides per a interessos privats o comercials.

3. Els veterinaris clínics d’Inca també tenen l’obligació de notificar a l’Administració municipal
els casos que hagin atès consistents en lesions produïdes entre cans  o d’aquests amb
altres espècies. De la mateixa manera hauran d’especificar la potencial perillositat dels
cans a l'efecte de considerar-los potencialment perillosos.

Article 48
Sacrifici i esterilització

1. El sacrifici dels animals domèstics només podrà realitzar-se en els casos previstos per
la  normativa aplicable i, en tot cas, s'ha d'efectuar  de manera indolora i amb atordiment
previ de l'animal, en la mesura que tècnicament sigui possible.

2. El sacrifici i l'esterilització dels animals de companyia han d'ésser realitzats sempre per
professionals veterinaris.

Article 49
Protocol en cas de mossegades

1. En cas que un animal de companyia mossegui o lesioni una persona o un altre animal,
la persona propietària o posseïdora ha de:

o) Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus representants
legals, i a les autoritats competents que ho sol·licitin.

p) Comunicar el fet a la secció competent de l’Ajuntament en el termini màxim de 24 hores,
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aportant la cartilla sanitària de l’animal.
q) Sotmetre l’animal a un període d’observació veterinària de 14 dies en el termini màxim de

24 hores des de l’agressió. Durant el període d’observació veterinària, quan sigui possible i
sota responsabilitat de la persona propietària o posseïdora, l’animal podrà romandre al seu
allotjament  habitual, i  haurà de realitzar controls veterinaris en cas de canvis en el
comportament o estat de salut, i amb l’obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi
sanitari o comportamental que observi. Quan ho aconselli alguna circumstància, es
farà en un centre veterinari o en el centre que disposi l’Ajuntament; les despeses seran a
càrrec del propietari.

r) Presentar al servei competent  de l’Ajuntament el comprovant  de l’inici d’observació
veterinària en el termini màxim de 48 hores des que s’hagi produït la lesió, i el comprovant
de finalització de l’observació veterinària en el termini màxim de les 48 hores posteriors a la
terminació.

2. Si l’animal agressor és rodamón o no té propietari conegut, el servei competent  de
l’Ajuntament es farà càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària.

Títol VII
Cens Municipal i identificació

Article 50
Inscripció

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia els han d’inscriure en el Cens
Municipal d’Animals de Companyia en el termini màxim de dos mesos des del naixement i de 30
dies des de la data d’adquisició o canvi de residència de l’animal. El propietari o posseïdor
que dugui a terme la inscripció haurà d’aportar les seves dades, el document acreditatiu de
la identificació de l’animal  (implantació  d'un microxip  homologat)  i  dades genètiques (patró
ADN) i, si es tracta d’un c a  considerat potencialment perillós, la documentació específica
requerida per a  aquest tipus d'animals.

En el moment de la inscripció en el Cens serà lliurat un document acreditatiu de l'esmentada
inscripció. L’Ajuntament podrà establir la periodicitat de renovació del censal.

Article 51
Comunicacions al Cens

La mort, la cessió o el canvi de residència de l’animal s’ha de comunicar al Cens Municipal en
el termini màxim de 30 dies des que s’hagi produït.

La sostracció o pèrdua d’un animal  de companyia s’ha de comunicar al Cens Municipal  en el
termini màxim de 48 hores des que es tengui coneixement de l  fet que s’hagi produït.

Article 52
Identificació

1. Els cans, moixos i altres espècies d’animals que l'Ajuntament pugui considerar necessari
han  d’estar identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació  d'un
microxip homologat i dades genètiques (patró ADN).

2. La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la persona
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posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què  constin les dades de la
identificació de l’animal establertes per la  legislació vigent en matèria de  tinença
d’animals. Així mateix, ha de comunicar les dades al Registre General d’Animals de
Companyia en el termini de 10 dies, a comptar des de la identificació.

3. La identificació i  dades genètiques (patró ADN) dels cans, els moixos i altres espècies
d’animals que l'Ajuntament pugui considerar necessàries constitueixen un requisit previ i
obligatori per realitzar qualsevol  transacció de l’animal, i ha de constar a qualsevol
document que hi faci referència.

Article 53
Formació i procediment de censament

1. El Cens Municipal es formarà, portarà i actuarà per mitjans informàtics a través d'una base de
dades del Àrea de Medi Ambient a la qual tendrà accés la Policia Local, en la qual constaran
les dades relatives a:

- Data d'inscripció.
- Número d'inscripció.
- Codi de referència de la base de dades genètica (patró d'ADN).
- Espècie, raça, sexe, mida i color.
- Any de naixement de l'animal.
- Domicili habitual de l'animal.
- Altres signes identificadors.
- Nom, cognoms i DNI de la persona propietària o posseïdora de l'animal.
- Domicili i telèfon de la persona propietària o posseïdora de l'animal.
-  Data  de  fermesa de  les  resolucions  de  caràcter  sancionador  que  resultin  imposades a la
persona  propietària  o  posseïdora  de  l'animal  per  qualssevol  de  les  infraccions  previstes  en
aquesta disposició, amb menció del número d’expedient.

La resolució per la qual s'acorda la inscripció ha de ser notificada al propietari amb lliurament de
la xapa identificativa a què fa referència l'article 54, juntament amb una targeta expressiva de les
senyes de l'animal i el seu propietari.

Article 54
Xapa d'identificació numerada

L'Ajuntament d'Inca facilitarà als propietaris o posseïdors dels cans o moixos censats una xapa
d’identificació numerada.

Els cans o moixos que circulin per les vies i espais públics al terme municipal han d'anar proveïts
en lloc visible de l'al·ludida xapa. La xapa d'identificació numerada serà lliurada a la persona
propietària  o  posseïdora  de  l'animal  censat,  amb  pagament  previ  de  la  taxa  municipal
corresponent per la inscripció en el Cens Municipal i patró de genètica.

En cas de pèrdua, serà facilitada nova xapa amb el mateix número que l'anterior, amb pagament
previ de la taxa municipal que estigui prevista per a les successives xapes (taxa per reexpedició
de xapa identificativa i verificació de patró genètic).

L'ús de xapa falsa, entenent per aquesta tant la no expedida per l'Ajuntament com la col·locació
a un animal de xapa que correspongui a un altre del mateix o diferent amo, serà sancionat com a
falta greu. Això sense perjudici de la responsabilitat penal que pugui recaure sobre l'autor del fet;
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a tal efecte, s'ha de notificar al Ministeri fiscal la resolució que iniciï el procediment sancionador.

Els propietaris de cans o moixos queden obligats a comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi de
les dades que configuren el registre de l'animal (canvi de propietari i defunció).

Article 55
Serveis de sanitat preventiva

L'Ajuntament podrà realitzar, bé amb personal propi o bé a través de convenis o contractes amb
institucions  públiques  o  privades,  serveis  i  campanyes  de  medi  ambient  preventiu;  l'objecte
fonamental de les campanyes serà informar els propietaris d'animals de companyia sobre les
obligacions que els afecten; el personal pertanyent a aquest servei, acompanyat d'un agent de la
Policia Local, podrà realitzar qualsevol funció que li sigui encomanada relativa a la gestió de la
present ordenança (presa de mostra, validació de identificació, etc.).

Títol VIII
Recollida d'animals de companyia abandonats

Capítol I
Dels animals abandonats

Article 56
Prohibicions

Està prohibit abandonar els animals.

Article 57
Servei de recollida

1. L'Ajuntament  es farà càrrec de l'animal abandonat o rodamón fins que sigui  recuperat,
cedit o sacrificat  d'acord amb la normativa aplicable i disposarà  d’instal·lacions de
recollida d’animals abandonats o perduts adequades i amb capacitat  suficient per al
municipi.

2. L'Ajuntament  pot  delegar  la  responsabilitat  a  què  fa  referència  l'apartat  anterior  a
administracions o entitats locals supramunicipals o a entitats externes, preferentment a
associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes i que estiguin
registrades com a entitat col·laboradora de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears.

3. Els mitjans emprats en la captura i transport dels animals de companyia tendran les
condicions higienicosanitàries adients, i els animals seran adequadament atesos.

Capítol II
De la recuperació d'animals

Article 58
Termini i procediment

1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de quinze dies. L'animal s'ha de
lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses
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originades.

2. Si l'animal porta identificació, s'ha d'avisar la persona propietària, la qual té un termini de
vuit dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades, segons indica
l'article 30.3 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn
humà.  Un cop passat aquest termini, si la persona propietària o posseïdora  no l'ha
recollit, es considera abandonat i pot ésser cedit, acollit temporalment o, en  últim
extrem, sacrificat d'acord amb la normativa aplicable.

Article 59
Despeses

Per recuperar un animal el seu propietari haurà d’acreditar la seva propietat i abonar les
despeses  que hagi originat, inclosa, si és el cas, la d'identificació i registre censal, i la taxa
municipal corresponent de recollida i manteniment. Si aquests tràmits finalment no es realitzen,
l’animal es considerarà legalment abandonat.

Article 60
Captura de cans i moixos assilvestrats

1. Correspon l'Ajuntament la  captura  en  viu  de  cans i  moixos ensalvatgits per  mètodes
d’immobilització a distància.

2. En els casos en què la captura per immobilització o mitjançant llaços, xarxes, gàbies
trampa no sigui possible, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Inca pot  autoritzar
excepcionalment l'ús d'armes de foc (sagetes amb anestèsia) i determinar qui ha
d'emprar aquest sistema de captura excepcional.

Article 61
Control de moixos assilvestrats

1. Els moixos que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies formen part de
la fauna urbana, i com a tal se’ls ha de respectar la forma de viure i, en la mesura
que tècnicament sigui possible, se’ls ha de mantenir a l’espai que ocupen.

2. El control d'aquestes colònies de moixos  es realitzarà mitjançant el sanejament dels
animals, es procedirà al control de la natalitat de la colònia  mitjançant l’esterilització
d’aquests i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on s’ubiquen.

3. L’Ajuntament determinarà aquells indrets on s’han de situar els dispositius per
alimentar i abeurar als animals, així com la resta d’elements necessaris per mantenir les
condicions de salubritat de la colònia –sorrals, zones d’aixopluc...

4. L’Ajuntament  és  el  responsable del correcte  manteniment dels  animals  que  formen la
colònia;  el  podrà portar a terme ell mateix  o mitjançant  voluntaris  i  associacions
interessades.

Títol IX
Règim sancionador

Capítol I
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Règim d’infraccions

Article 62
Règim d’infraccions

Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les  accions i
omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que estableix la
present ordenança  dins  l'àmbit  de les competències i responsabilitats municipal,  i  sense
perjudici del que disposi la legislació vigent en matèria de protecció dels animals. 

Serà responsable de les infraccions administratives i destinatària de les sancions qualsevol
persona física o jurídica que per acció o omissió hagi comès la infracció.

Article 63
Tipificació de les infraccions

Sense perjudici d'allò previst  a l’article anterior, les conductes tipificades com a  infracció en
aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 64
Infraccions lleus

Són infraccions administratives  lleus d'aquesta ordenança les accions o les omissions
següents:

•No es podran posseir, en un mateix habitatge, més cans, moixos o altres animals assimilables
dels prevists en aquest reglament

•Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
•Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
•No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l'Ajuntament en primera

instancia.
•Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar, si no

els comporta un risc greu per a la salut. 
•Tenir com a  allotjament  habitual els celoberts o  balcons i  no  disposar d’espai suficient i

d’aixopluc contra la intempèrie, a més de prendre l e s  mesures necessàries per evitar
que els animals, especialment  cans  o moixos,  puguin afectar amb les seves
deposicions i orines els pisos inferiors o a la via pública. 

•Els propietaris o posseïdors tendran cura que, ni sols ni en la seva presència, aquests
animals molestin el veïnat, de la qual cosa es podran exigir responsabilitats.

•Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals, sense l’autorització
administrativa prèvia.

•Alimentar els animals a les vies o espais públics.
•No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició i

salut.
•Rentar animals a la via pública, parcs, incloses les vies urbanes, i/o deixar-los beure aigua

amorrats als brolladors o a les fonts públiques..
•No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al

curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut oficialment.
•No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
•Vendre animals de companyia a persones menors de divuit anys i a persones incapacitades
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sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
•Tenir  lloc  la  inobservança  de les obligacions d'aquesta ordenança que no tenguin

transcendència  greu per a  la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes.

•Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta ordenança no prevista  expressament
per aquest article i que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

Article 65
Infraccions greus

Són infraccions administratives greus d'aquesta ordenança les accions o les omissions
següents:

• No dur identificats els moixos, els cans i els altres animals que s’hagin d’identificar amb la
xapa, entregada per l'Ajuntament d’acord amb el reglament. 

• Tenir en possessió un ca, un moix, no inscrit en el registre censal o tenir altres animals
que s’hagin de registrar obligatòriament.

• No vacunar els cans contra la ràbia o altres vacunes que es considerin obligatòries, segons
la normativa vigent, o no aplicar-los els tractaments obligatoris.

• No  haver  identificat  en  els  termini  previs un  ca  o  un  moix  amb microxip  homologat i
proveir-se del document sanitari.

• No haver tret el patró d'ADN mitjançant una mostra de sang en el termini previst en aquesta
ordenança.

• Les infraccions de la 1 a la 5 són acumulatives.
• No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de companyia

en els terminis prevists.
• Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del

punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a
la salut.

• Abandonar animals.
• Anul·lar els sistemes d'identificació sense prescripció ni controls veterinaris.
• Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus per a la salut.
• Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions

que allotgin animals.
• Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats

legalment.
• Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat que

presentin perill o molèsties greus per al veïnat o d'altres persones.
• Permetre l'entrada d'animals als establiments relacionats a l'article 19 i la no-senyalització,

quan s'escaigui aquesta prohibició.
• Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
• No retirar les defecacions dels animals de la via pública o de qualsevol lloc destinat all trànsit

de vianants.
• Que hi hagi cans als parcs infantils o jardins d’ús per part de nens i el  seu entorn, amb

l’objectiu d’evitar les deposicions i miccions dins d’aquests espais.
• Circular cans per les vies públiques, llocs i espais públics en general, i ascensors i altres

espais  de  propietat  privada  sense  complir  les  obligacions  de  vigilància  i  seguretat
establertes en aquesta ordenança. Han d'anar lligats, amb la corresponent corretja, i dur
collar.
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• Negar-se  o  resistir-se  a  subministrar  dades  o  a  facilitar  la  informació  o  documentació
requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves
funcions, així com subministrar informació o documentació falsa.

• No  disposar  del  llibre  de  registre  oficial  establert  per  als  nuclis  zoològics  i  per  a  les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo
diligenciat per l’Administració competent.

• Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el títol
IV de la Llei de protecció dels animals.

• No haver efectuat inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
• No sol·licitar la preceptiva llicència municipal pels establiments o activitats en els casos en

què sigui preceptiva o l'incompliment dels requisits exigits per a la seva instal·lació o
funcionament.

• Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.
• No sotmetre l'animal a observació veterinària contemplada a l'article 49 d'aquesta ordenança

en cas de mossegada.
• Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a què es

refereix l'article 24.1.c. de la Llei de protecció dels animals.
• No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
• Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment

necessari per a ells.
• Tenir lloc la inobservança de les obligacions d'aquesta ordenança que tenguin transcendència

greu per a la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.
• Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

Article 66
Infraccions molt greus

Són infraccions administratives molt greus d'aquesta ordenança les accions o les omissions
següents:

• No inscriure el ca considerat potencialment perillós en el Registre.
• Portar els cans considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies

públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics
en general.

• No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per a la tinença o conducció
de cans considerats potencialment perillosos.

• Adquirir  un ca  potencialment perillós  per  persones menors  d'edat o privades
judicialment o governativament de la seva tinença.

• Vendre o transmetre per qualsevol títol un ca o animal potencialment perillós a qui  no
disposi de llicència.

• No complir les mesures de seguretat establertes per a  les instal·lacions que allotgin
cans considerats potencialment perillosos.

• No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixin, o
exhibir  i  passejar  per  les  vies  i  els  espais  públics  animals  salvatges  pertanyents  a
espècies de comerç permès que per llurs característiques puguin causar danys a les
persones, als béns i al medi ambient.

• Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.   

• No evitar la fugida d'animals d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides, de manera
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que pugui comportar una alteració ecològica greu.
• Organitzar baralles de cans, de galls o d'altres animals, i també participar  en  aquest

tipus d'actes.
• Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des

del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt
greus.

• Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.
• Tenir cans o animals potencialment perillosos sense llicència.
• L'ús de xapa falsa, entenent per aquesta tant la no expedida per l'Ajuntament com la

col·locació a un animal de xapa que correspongui a un altre del mateix o diferent amo,
serà sancionat com a falta molt greu.

• Les deposicions i miccions de cans i moixos als parcs infantils o jardins d’ús per part de
nens i el seu entorn, l'accés al qual tenguin prohibit aquests animals.

• Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

Capítol II
Exercici de la potestat sancionadora municipal

Article 67
Potestat sancionadora i òrgans competents

1. Per imposar les sancions  tipificades  en  aquesta  ordenança se seguirà  el  procediment
sancionador d'acord amb allò previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,  de règim
jurídic de les  administracions públiques i del procediment  administratiu comú,
modificada per la Llei  4/1999 de 13 de gener i el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel
qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Ajuntament de la comunitat
autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora. 

2. La competència  per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta ordenança
correspondrà al batle.

Capítol III
Sancions i mesures cautelars

Article 68
Graduació de la sanció pecuniària

1. Per fixar l'import de la sanció pecuniària caldrà ajustar-se a allò que s'exposa a continuació i
en el nombre següent:

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de 60,00 a 300,00 euros.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 300,01 a 1.000,00 euros.
c)Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de 1.000,01 a 3.000,00 euros.

2. En la imposició de sancions es tendran en compte per graduar la quantia de  les
multes els criteris següents:

• La transcendència social o sanitària, i el perjudici  causat per la infracció  
comesa.

10



• L'ànim de lucre il·lícit i  la quantia del benefici obtingut en la comissió de  
la infracció.

• La  reiteració  o  reincidència  en  la  comissió  d'infraccions,  així  com  la  
negligència o intencionalitat de l'infractor.

3. En el cas de no apreciar-se la concurrència de les circumstàncies modificatives de
la responsabilitat anteriors, s'imposaran les sancions per l'import  recollit  a  l'annex d'aquesta
ordenança.

Article 69
Mesures provisionals i complementàries

Sense perjudici de les sancions que correspongui imposar als responsables per incompliment de
qualsevol deure o obligació que prové de la present norma, l'Ajuntament podrà disposar com a
mesura  provisional  o  complementària  a  la  sanció  pecuniària  la  confiscació  dels  animals  de
companyia.

Procedirà la confiscació de l'animal, especialment, en els següents supòsits:

a) Quan de forma freqüent els animals de companyia produeixin molèsties al veïnat sense
que la persona responsable adopti les mesures oportunes per evitar-ho.

b) Quan s'alberguin en habitatges o locals animals no considerats de companyia.
c) Quan hi hagi indicis de maltractament o tortura causats a l'animal.
d) Quan es trobin en instal·lacions indegudes.
e) Quan s'hagi diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a les persones, sigui per

sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat o per sacrificar-los si fos necessari.

Article 70
Conseqüències pecuniàries derivades de la confiscació

Quan un animal  de  companyia  sigui  confiscat  –de manera temporal–  per  qualsevol  causa i
internat en instal·lacions municipals per persona física o jurídica que exerceixi el servei municipal
de recollida de animals o, si escau, en clínica veterinària, el seu responsable haurà d'abonar la
taxa que s'estableixi a l'ordenança corresponent, així com les despeses que, si s'escau, s'hagin
produït  si  l'animal  ha  estat  objecte  de  qualsevol  atenció  específica  prescrita  per  facultatiu
veterinari. La quantitat a què ascendeixin les despeses per aquest últim concepte s'ha d'acreditar
mitjançant  l'oportuna  factura  expedida  per  l'empresa  o  professional  que  hagi  realitzat  la
corresponent atenció a l'animal.

En tot cas i quan es tracti d'una confiscació definitiva la persona responsable de la infracció ho
serà també dels costos que se'n derivin, l'import es determinarà i  satisfarà amb la tramitació
prèvia de l'oportú expedient.

Article 71
Multes coercitives

1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions que preveu la present
ordenança, així com les  establertes per la  Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen en l'entorn humà, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears  se la podrà requerir perquè, en un termini suficient, procedeixi  al seu
compliment,  amb l'advertència que, en cas contrari, s'imposarà una multa coercitiva,
amb assenyalament de quantia, si escau, i fins a un màxim de 500 euros sense perjudici
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de les sancions que poguessin ser aplicables.

2. En cas d'incompliment es podran efectuar requeriments successius, fins a un
màxim de tres. A cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada en el
20 per cent d'allò acordat en el requeriment anterior.

3. Els terminis concedits han d’ésser suficients per poder dur a terme la mesura de què
es tracti, així com per evitar els danys que es puguin produir si no s'executa la mesura
al seu temps.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordenança municipal  d’animals de companyia  fins ara  vigent  i  les  seves
posteriors modificacions.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera
Règims d’inspecció i sanció

Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta ordenança s’apliquen sense perjudici dels
establerts per altres normes sectorials.

Disposició addicional segona
Normes d’aplicació supletòria

En tot allò no regulat per la present ordenança s’ajustarà al que disposi la Llei 1/1992, de 8
d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Disposició addicional tercera
Procediment per a la identificació de les defecacions canines i de moixos

L'Ajuntament  arbitrarà  un  procediment  per  a  la  identificació  de  les  defecacions  canines
mitjançant anàlisi de l'excrement i la seva correlació amb el patró genètic de la base de dades
del Cens Municipal.

Serà responsable de les deposicions a la via pública la persona propietària del ca que resulti
identificada a la base de dades.

L'Ajuntament programarà campanyes divulgadores del contingut de la present ordenança entre
els habitants de la població, així com prendrà mesures que contribueixin a fomentar el respecte
als animals i a difondre'l i promoure'l en la societat, en col·laboració amb les associacions de
protecció i defensa dels animals.

Són associacions de protecció i defensa dels animals les legalment constituïdes, sense ànim de
lucre,  que  tenguin  per  principal  objecte  la  defensa  i  protecció  dels  animals.  Aquestes
associacions seran considerades a tots els efectes com a societats d'utilitat pública.

Disposició transitòria primera

S'estableix un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança perquè els

10



propietaris de cans compleixin l'obligació d'inscriure'ls en el Cens Caní Municipal en els termes
que s'hi estableixen.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOIB.

ANNEX de taula  de sancions amb quantia  determinada per  infracció de determinants preceptes de la
present ordenança, sense perjudici de la instrucció del corresponent procediment sancionador.

QUADRE D'INFRACCIONS I SANCIONS DE QUANTIA FIXA
Article Qualificació Sanció (€)

1 Art. 4 LLEU No es podran posseir, en un mateix habitatge, més cans, moixos o altres 
animals assimilables dels prevists en aquest reglament. 100 €

2 Art. 9.6 LLEU Fer donació d’un animal com a premi o recompensa. 150 €

3 Art.6.1 LLEU Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur 
benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut. 150 €

4 Art. 6.2, 12.3, 12.4 LLEU

Tenir com a allotjament habitual els celoberts o balcons i no disposar d’espai 
suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, a més de prendre les mesures 
necessàries per evitar que els animals, especialment cans o moixos, puguin 
afectar amb les seves deposicions i orines els pisos inferiors o a la via pública.

150 €

5 Art. 12.3 LLEU
Els propietaris o posseïdors tendran cura que, ni sols ni en la seva presència, 
aquests animals molestin el veïnat, de la qual cosa es podran exigir 
responsabilitats.

100 €

6 Art. 21.3 LLEU Alimentar els animals a les vies o espais públics. 150 €

7 Art. 5.1, 6.1, 9.5 LLEU No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells 
de nutrició i salut. 150 €

8 Art. 21.1 LLEU Rentar animals a la via pública, parcs, incloses les vies urbanes, i/o deixar-los 
beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts públiques. 100 €

9 Art. 38 i) LLEU No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis 
Zoològics. 100 €

10 Art. 9.7 LLEU Vendre animals de companyia a persones menors de divuit anys i a persones 
incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 100 €

11 LLEU
Tenir lloc la inobservança de les obligacions d'aquesta ordenança que no 
tenguin transcendència greu per a la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels 
ciutadans i ciutadanes.

100 €

12 LLEU
Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta ordenança no prevista 
expressament per aquest article i que no hagi estat tipificada de greu o molt 
greu.

300 €

13 Art. 15 i 54 GREU No dur identificats els moixos, els cans i els altres animals que s’hagin 
d’identificar amb la xapa, entregada per l'Ajuntament d’acord amb el reglament 310 €

14 Art. 50 GREU Tenir en possessió un ca, un moix, no inscrit en el registre censal o tenir altres 
animals que s’hagin de registrar obligatòriament 310 €

15 Art. 5.1 i 46 GREU
No vacunar els cans contra la ràbia o altres vacunes que es considerin 
obligatòries, segons la normativa vigent, o no aplicar-los els tractaments 
obligatoris

310 €

16 Art. 5.2 a) i 46 GREU No haver identificat en els termini previ un ca o un moix amb microxip 
homologat i proveir-se del document sanitari 310 €

17 Art. 5.2 b) i 46 GREU No haver tret el patró d'ADN mitjançant una mostra de sang en el termini previst
en aquesta ordenança 310 €

18 GREU Les infraccions de la 1 a la 5 són acumulatives 1.550 €

19 Art. 11.4 GREU No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal 
de companyia en els terminis prevists 350 €

20 Art. 5.1, 6, 9.3 GREU
Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, 
si els comporta risc greu per a la salut.

400 €

21 Art. 9.2 GREU Abandonar animals 600 €

22 Art. 9.1 GREU Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències 
greus per a la salut 600 €
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23 Art. 14 GREU Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 
d'instal·lacions que allotgin animals 600 €

24 Art. 48 GREU Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits 
determinats legalment 350 €

25 Art. 19 GREU No retirar les defecacions dels animals de la via pública o de qualsevol lloc 
destinat all trànsit de vianants 600 €

26 Art. 17.2 GREU Que hi hagi cans als parcs infantils o jardins d’ús per part de nens i el seu 
entorn, amb l’objectiu d’evitar les deposicions i miccions dins d’aquests espais 1.000 €

27 Art. 16 i 20 GREU

Circular cans per les vies públiques, llocs i espais públics en general, i 
ascensors i altres espais de propietat privada sense complir les obligacions de 
vigilància i seguretat establertes en aquesta ordenança. Han d'anar lligats, amb
la corresponent corretja, i dur collar

500 €

28 Art. 49 GREU No sotmetre l'animal a observació veterinària contemplada a l'article 49 
d'aquesta ordenança en cas de mossegada  

29 Art. 9.10 GREU Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora 
el moviment necessari per a ells 600 €

30 GREU Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any 1.000 €
31 Art. 24.1 MOLT GREU No inscriure el ca considerat potencialment perillós en el Registre 1.200 €

32 Art. 16.2 i 26.2 MOLT GREU
Portar els cans considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i 
espais públics en general

1.500 €

33 Art. 25.3 b) MOLT GREU No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per a la tinença o 
conducció de cans considerats potencialment perillosos 1.500 €

34 Art. 26.1 MOLT GREU Adquirir o adquirir un ca potencialment perillós per persones menors d'edat o 
privades judicialment o governativament de la seva tinença 1.200 €

35 Art. 25 MOLT GREU No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 
allotgin cans considerats potencialment perillosos 1.300 €

36 Art. 11.2 MOLT GREU

No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària 
s'estableixin, o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals 
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per llurs 
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi 
ambient.

1.500 €

37 Art. 11.3 MOLT GREU No evitar la fugida d'animals d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides, de 
manera que pugui comportar una alteració ecològica greu 3.000 €

38 Art. 9.12, 9.13, 9.14 MOLT GREU Organitzar baralles de cans, de galls o d'altres animals, i també participar en 
aquest tipus d'actes 3.000 €

39 Art. 54 MOLT GREU
L'ús de xapa falsa, entenent per aquesta tant la no expedida per l'Ajuntament 
com la col·locació a un animal de xapa que correspongui a un altre del mateix o
diferent amo, serà sancionat com a falta molt greu

3.000 €

40 MOLT GREU Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any 3.000 €

Durant el debat s'absenta de la sala la Sra. Osés i no vota.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a    votar el Dictamen i
n’esdevé el següent resultat:  quinze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular. 

Atès el resultat de la votació es declara aprovar l'Ordenança per a la tinença responsable d'animals domèstics.

10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR L'ORDENANÇA
SOBRE ARBRAT, JARDINS I ESPAIS VERDS

Els  reunits  consideren  el  Dictamen de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda per  aprovar  l'ordenança sobre
arbrat, jardins i espais verds, que transcrit textualment diu:
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"INFORME-PROPOSTA  que  emet  el  lletrat  assessor  municipal  en  relació  amb  l’aprovació  inicial  de
l'  O  RD      E  N      A  NÇ      A MUNICIPAL SOBRE A  R      B  RA      T,  PARCS,  JARDINS I  ESPAIS  VERDS  ,  perquè  s’elevi  a  la
decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.

I. VIST que per part de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Inca s’ha elaborat la proposta d'ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE ARBRAT, PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS, amb l'objecte de regular els següents
aspectes: 

'La present ordenança municipal constitueix una normativa nova dins el marc competencial de l'Ajuntament
d'Inca que té per objecte  marcar les directrius per gestionar correctament els espais verds urbans i el seu
arbrat.

Es pretén fer un inventari complet dels espais existents i de les espècies que hi ha a l'actualitat a la ciutat i
crear un pla director de les zones verdes del municipi. En aquest sentit es marcaran les espècies idònies a
plantar  o  sembrar  en  cada  espai,  així  com  les  que  en  cap  cas  es  poden  sembrar  o  plantar,  per  la
problemàtica  que  comporten  (malalties,  ser  massa  invasives,  etc.).  La  normativa  preveu  la  participació
ciutadana en els projectes i problemàtiques municipals que afecten a la programació i disseny de les zones
verdes i col·lació de nous arbres o la seva substitució.

Així  mateix,  es regula que quan es dugui a terme la urbanització i  remodelació d’espais enjardinats,  tot
projecte urbanístic presentat ha de dur associats una sèrie de documentació explicativa del perquè de la
remodelació de l'espai, de les mesures correctores que s'aplicaran (en temes d'enjardinament), sistema de
reg proposat i procedència de les aigües de reg, etc, tot això sense perjudici de les normes que preveu el
PGOU d'Inca en aquest aspectes. En tot cas, ambdues normes es complementen i s’han de relacionar. 

Per altre banda, als espais verds públics i zones enjardinades, es regulen els usos així com les prohibicions
sobre les espècies vegetals que es poden plantar en aquests espais. 

Es marquen les pautes a seguir per a les instal·lacions lluminoses o de cartelleria de les espècies vegetals,
principalment d’arbres. De la mateixa manera es marquen les distàncies mínimes que s'han de respectar a
l'hora d'obrir solcs d'obres (instal·lació de canonades o altres) i les mides de les garangoles, segons cada
espècie.

També contempla alguns detalls de l'arbrat particular, amb l'objecte de no realitzar segons quins tipus de
tales o trasplantaments i mantenir la seguretat del seu entorn, i en cas de que l'Ajuntament consideri que
comporta perill pot sol·licitar la seva tala o tractament necessari.

Finalment,  s'inclou la  protecció  del  mobiliari  urbà,  situat  en aquests  espais,  com pot  ésser,  bancs,  jocs
infantils, papereres, fonts, estàtues, etc." 

En aquest sentit es tramita la present ordenança, que consta de deu títols on es regula i ordena els arbres, zones
enjardinades, parcs i espais verds de la ciutat d'Inca.  

II. ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació amb el
procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals.

III. ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, per a
l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals serà necessari el vot favorable de la majoria simple
del número legal de membres de la corporació.
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IV. ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim
local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització, funcionament i
règim Jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de 1986; el lletrat assessor municipal que subscriu
sotmet el present  Informe-proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural, perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- APROVAR inicialment l'O  RD      E  N      A  NÇ      A MUNICIPAL SOBRE A  R      B  RA      T, PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 de dies la proposta d'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
ARBRAT, PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS anunci que es publicaran en el BOIB i a la pàgina web de
l'Ajuntament, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i Medi
Ambient)  d'aquest  Ajuntament  i  formular  allegacions  i/o  suggeriments.  En  el  cas  que  no  es  presenti  cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la proposta de reglament municipal. 
 
Per la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural a la seva sessió de dia 16/06/2016, es
va  acordar  dictaminar  favorablement  l’anterior  informe-proposta  i  elevar-lo  a  la  consideració  del  ple  de
l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial."
ORDENANÇA SOBRE ARBRAT, PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS 
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ORDENANÇA SOBRE ARBRAT, PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS 

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I
Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1
Objecte

1.1.  La  present  ordenança  té  per  objecte  defensar  i  regular  l'ús  dels  parcs,  jardins  i  espais  verds  del
municipi,  inclòs  l'arbrat  sense  interès  agrícola,  en  vista  a  la  seva  millor  preservació  com  a  àmbits
imprescindibles per a l'equilibri ecològic del medi urbà natural i millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Així mateix, té com a objectiu la defensa de les plantacions a vies i places públiques, així com dels espais
catalogats pel seu interès històric o per la qualitat dels seus exemplars vegetals.

És objecte d’aquesta ordenança establir un règim que reguli totes les accions que es duguin a terme sobre
parcs, jardins, espais verds del municipi i l’arbrat.  També n'és objecte  fixar unes directrius tècniques de
gestió de l’arbrat i el seu entorn. Aquestes directrius han de servir per definir, programar i coordinar, cas per
cas,  qualsevol  intervenció i  totes  les  accions  necessàries  per  assegurar  la  bona  elecció,  conservació,
supervivència i seguretat de l’arbrat.

1 . 2 .  L'Ajuntament d'Inca pretén adoptar una política de millorar la qualitat ambiental de la ciutat, establint el
marc de relacions entre  l'Àrea  de Medi Ambient i els ciutadans que,  conjuntament, expressi i potenciï
l'àmbit essencial de relacions humanes que és la ciutat. Per això, l’Ordenança estableix drets i deures
dels ciutadans i no ciutadans d'Inca en relació amb parcs,  jardins,  espais  verds  i l’arbrat  del  municipi.
T ambé expressa el compromís de l'Ajuntament d'Inca en el compliment de les competències des del
convenciment que d’una major qualitat dels parcs, jardins i espais verds del municipi deriva un augment de
qualitat ambiental de l'entorn urbà i, per tant, una millor qualitat de vida dels ciutadans. L'Ajuntament d'Inca
expressa que l'Ordenança que seguidament es desenvolupa suposa el compromís de prestar els serveis
públics adients i amb un nivell de qualitat suficient, per tal d'assolir els objectius bàsics que la motiven.

1.3. És objecte d’aquesta ordenança definir les accions de millora de les condicions limitadores que puguin
afectar seriosament el desenvolupament vital i  la seguretat de  parcs, jardins, espais verds del municipi i
l’arbrat.

1.4. De la voluntat de conservació i sensibilització que persegueix aquesta ordenança, s’elaborarà el PLA
DIRECTOR DE LES ZONES VERDES I L'ARBRAT DEL MUNICIPI D'INCA, amb l’objectiu d’assolir a curt i
mitjà termini fites que promoguin la millora integral dels espais públics, tot polint-ne el disseny, l’accessibilitat
i la qualitat. 

1.5. Aquesta ordenança ha d’exalçar els valors de la qualitat ambiental i de vida de la nostra ciutat i entorns,
a  partir  de concebre-la com un espai  per  afavorir la implantació i  el  desenvolupament de l’arbrat, en lloc
d’adaptar-lo a les limitacions que la ciutat normalment imposa.

1.6. A la vegada es pretén potenciar i defensar l’arbrat tant de zones públiques com privades per la seva
importància per mantenir l’equilibri ecològic del medi natural.

Article 2
Inventari de tots els jardins municipals i les seves espècies



L'Ajuntament, abans d'iniciar l'estudi individualitzat de cada espai públic de la ciutat amb l'objecte de millorar
el disseny i triar les espècies més adequades per a cada zona verda, realitzarà un inventari de tots els jardins,
parcs, places, alineacions d'arbres a voreres i  passejos, jardins a illetes viàries, jardineres i  elements de
jardineria instal·lats  a les vies públiques municipals i  les espècies que hi  són presents,  introduint tota la
informació a una sola base de dades informatitzada (annex III i IV).

Article 3
Difusió

L’Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l’Ordenança als ciutadans i ciutadanes d'Inca a través dels
mitjans de comunicació locals i altres mitjans que cregui oportuns per tal de donar-li la màxima difusió. De la
mateixa manera, un exemplar d’aquestes ordenances es distribuirà els centres municipals d’atenció al públic,
a totes les associacions veïnals, centres cívics, escoles de la ciutat, així com centres de jardineria i afins que
es trobin dins el municipi, a fi d’aconseguir-ne una millor difusió.

Article 4
Obligació de compliment

El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les disposicions que estableix.

Article 5
Àmbit d’aplicació

Són d’aplicació les prescripcions de l’Ordenança següent a tots els arbres, parcs, jardins i espais verds tant si
són de titularitat pública com privada, es trobin en sòl  no urbanitzable, en sòl urbà o urbanitzable dins del
terme municipal d'Inca.

Els arbres de titularitat pública morts també estan subjectes a aquesta ordenança fins que l’Ajuntament els
retiri o en permeti la retirada.

Article 6
Competències

Tota acció necessària en relació amb l'arbrat, parcs, jardins i espais verds és competència de l’Ajuntament,
concretament de l'Àrea de Medi Ambient.

En el cas que es plantegin nous espais que impliquin la instauració d’arbrat, l'Àrea de Medi Ambient serà qui
tendrà plenes competències en totes les qüestions relacionades amb aquests parcs, jardins i espais verds.
D’altra banda, l'Àrea de Medi Ambient serà qui emetrà informes preceptius quan es  plantegin qüestions
relacionades sobre arbrat en l’atorgament de llicències d’obres,  o  en  cas  d'espècies  ja  existents  i  que
comportin un perill per a la ciutadania.

L’Ajuntament és el responsable d’ajustar les condicions i estat actual de l’arbrat del municipi al que disposa
aquesta ordenança.

TÍTOL II
 CONSTRUCCIÓ I REMODELACIÓ D'ESPAIS ENJARDINATS

Capítol I
Projecte de jardineria

Article 7



Projecte de jardineria

Els promotors de projectes d'urbanització que executin el planejament han d'incloure un projecte de jardineria, que
contingui els apartats descrits en el següent article.

Estaran igualment obligats a la presentació d'un projecte de jardineria els promotors de projectes de remodelació
d'espais enjardinats, quan aquesta afecti més del 20 % de la superfície

Article 8
Contingut dels projectes de jardineria

Els projectes de jardineria han d'incorporar com a mínim els següents documents:

A. Memòria. Constitueix la descripció de la zona verda des del punt de vista estètic, funcional i tècnic. Ha de
tractar com a mínim els següents punts:

· Ubicació i relació amb el planejament vigent.
· Descripció de l'estat actual i condicionants principals.
· Objectius del projecte.
· Criteris de disseny:

I. funcionals i d'usos
II. ambientals
III. paisatgistes
IV. de gestió

· Descripció detallada dels treballs a realitzar.
· Disseny i estructura general, equipament i plantacions.
· Justificació tècnica del tipus de vegetació triat, exposant les diferents espècies vegetals utilitzades, les seves
característiques i necessitats particulars, i en relació amb la futura zona verda.

B. Pla d'obres, en el qual s'estableixi el termini final així com els parcials de les diferents fases.

C. Plànols. Com a mínim hauran de representar:

· Ubicació de la zona verda.
·  Planta  general  acotada  d'estat  actual,  assenyalant  les  instal·lacions  i  vegetals  llenyosos  existents,  i
diferenciant aquells que es puguin veure afectats per les obres.
· Planta acotada: camins, edificacions, mobiliari i plantacions.
· Perfils: moviments de terres.
· Conduccions i instal·lacions: electricitat, fontaneria i sanejament.
· Detalls: constructius, plantacions, etc.

Específicament, s'han de presentar els següents plànols:

· Plànol de la vegetació existent.
· Plànol de la vegetació proposada.
· Plànol de la xarxa de drenatge.
· Plànol de la xarxa de reg.
· Plànols de seccions detallades dels diferents estrats vegetals.
· Plànols de detalls de l'execució de la plantació.
· Plànols de detalls constructius d'elements auxiliars.

D. Plec de condicions, que ha de constar dels següents apartats:



· Condicions generals.
· Condicions dels materials.
· Execució dels treballs.
· Mesura i abonament (unitats d'obra).
· Mesures protectores i correctores, així com descripció detallada del projecte de reg.

E. Pressupost d'execució, que inclourà els mesuraments i preus de les diferents unitats d'obra definides en el
plec de condicions, així com els imports finals.

F. Estudi bàsic o projecte de seguretat i salut.

Article 9
Xarxes de servei subterrànies

Les xarxes de serveis (semafòrica, elèctriques, telefòniques, de sanejament, distribució d'aigua, etc.) que hagin de
travessar  els  espais  enjardinats han de fer-ho de forma subterrània,  degudament  canalitzades i  senyalitzades,
preferentment  per  zones  de  camí  i  passeig.  Caldrà adoptar,  si  escau,  les  mesures  oportunes amb vista  a  la
protecció del sistema radicular de les espècies vegetals.

Capítol II
Eficiència hídrica

Article 10
Procedència de l'aigua de reg

El  reg  d'espais  enjardinats  es  realitzarà  preferentment  amb "aigües  alternatives"  procedents  d'aigües  pluvials,
aigües regenerades depurades i aigües procedents de captacions subterrànies no potables, i seran preferents les
dues primeres.

En els projectes de jardineria s'inclourà dins de l'annex de reg, a més del càlcul agronòmic i el disseny hidràulic, un
apartat en què es justifiqui la disponibilitat del subministrament i la procedència de l'aigua de reg.

Article 11
Xarxa de reg independent

Els espais enjardinats que utilitzin aigües alternatives de reg incorporaran una xarxa de reg independent de les
d'aigua potable per al consum humà. En aquest cas, les canonades d'un i d'altre tipus hauran de tenir un color
diferent.

Les boques de reg portaran impresa la llegenda d'"aigua no potable" en lloc visible, i el seu color serà el mateix que
el de la xarxa d'aigües depurades. 

Article 12
Sistema de recollida d'aigües pluvials

12.1. Els espais enjardinats de nova creació, o que pateixin modificacions en superfícies, incorporaran un sistema
de recollida i emmagatzematge d'aigua de pluja en aquests àmbits, llevat que l'absència de pendent del terreny (<5
%) no ho faci factible, o que sigui més convenient realitzar les obres de connexió a la xarxa de reg independent (no
potable); en tot cas serà l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Inca la que dictamini quina és la millor opció per
a la ciutat.

12.2. Aquestes instal·lacions hauran d'estar recollides a la fase de projecte, dins de l'annex de reg, incloent una



anàlisi de la seva viabilitat, una descripció detallada de les instal·lacions i equips tècnics emprats, cabals a emprar,
sistemes de mesurament i els estalvis d'aigua aconseguits.

Article 13
Disseny hidràulic de la xarxa de reg

13.1. Tots els espais enjardinats de nova creació o remodelació (art. 7) incorporaran sistemes de reg eficients, i en
la mesura possible centralitzats.

13.2. Es recomanen els sistemes de reg automatitzats, que disposin de:

a) Programadors de reg que incorporin:

• Sensors de pluja o d'humitat.
• Alarmes en fuites i ruptures.

b) Aspersors de curt abast a les zones de praderia.
c) Reg per degoteig a zones d'espècies entapissants, subarbustives, arbustives i en arbres. 

d) Comptadors d'aigua de reg.

13.3. Sempre que sigui possible es prioritzarà l'ús de:

16. Elements d'automatització alimentats per la xarxa elèctrica municipal.
17. Centralització del reg en un punt de l'espai enjardinat.
18. Cablejat amb protecció i registres cada 50 m.
19. Sistema de descodificadors en els casos en què l'automatització mitjançant un programador clàssic exigeixi
molta longitud de cable.
20. Elements de prefiltratge i filtratge de l'aigua de reg, quan l'aigua procedeixi d'una font alternativa.

13.4. En els parcs i jardins existents s'estableix un termini màxim de cinc (5) anys per a l'adaptació de sistemes
eficients de reg.

Article 14
Reg adaptat a les estacions de l'any

Durant els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, no estarà permès el reg entre les 9 i les 22 hores.

En cas de sequera declarada per l'Ajuntament, es podran imposar restriccions en els regs de parcs i jardins en el
cas d'utilitzar aigua potable.

Aquestes restriccions en l'ús d'aigua per a reg en cap cas, llevat d'excepció de sequera extrema, hauran de superar
el límit denominat reg deficitari, és a dir, la dosi de reg mínima per garantir la supervivència de les plantes i evitar-ne
l'estrès hídric.

Tots els projectes de jardineria inclouran en el seu annex de reg una taula a la qual s'especificaran les dosis de reg
deficitari del jardí per mesos.

Article 15
Agrupació d'espècies per hidrozones

La distribució dels elements vegetals en els espais enjardinats es projectarà agrupant-los per necessitats hídriques
similars (hidrozones).



El  disseny  de  les  hidrozones  es  justificarà  a  l'annex  de  plantació,  especificant  els  “coeficients  d'espècie”  de
cadascuna de les espècies triades.

Article 16
Encoixinat per retenir l'aigua en el sòl

Es posaran en pràctica tècniques de mulch o encoixinat en els espais enjardinats de nova creació o remodelació
(art. 7), els gruixos mínims a utilitzar seran de 5 cm en el cas d'utilitzar materials inerts i 10 cm en el cas d'utilitzar
materials orgànics.

En cap cas es contemplarà la pràctica de l'encoixinat en cas de sòls excessivament argilosos.

Article 17
Fonts i estanys ornamentals

En el disseny i projecte de noves instal·lacions es tendran en compte els criteris de sostenibilitat i estalvi d'aigua,
tant pel que fa al seu subministrament com al seu funcionament i manteniment.

Totes les instal·lacions que estiguin dissenyades amb aigua fluent disposaran de sistema de recirculació.

En els projectes de nova instal·lació s'inclourà un informe de disponibilitat de subministrament d'aigua en què es
preveurà com a última opció el subministrament de la xarxa d'aigua potable, justificant les raons per les quals es
descarten altres opcions.

Quant al sanejament de les aigües d'aquests punts d'aigua, sempre que sigui possible, s'optarà per un sistema de
cloració  automàtic  per  garantir-ne les condicions higienicosanitàries indicades per  la  normativa vigent.  Aquests
sistemes es controlaran amb la periodicitat adient per assegurar-ne el correcte funcionament.

Article 18
Percentatge d'ús d'espècies adaptades

En  els  espais  enjardinats  de  nova  creació  o  de  remodelació,  tant  públics  com  privats,  hauran
d'utilitzar-fonamentalment espècies adaptades a les condicions ambientals del lloc, preferint sempre les espècies
autòctones. Aquestes espècies vegetals ocuparan com a mínim un 80 % de la superfície de la zona vegetada.

En els projectes de jardineria s'inclourà un annex de plantació amb el llistat d'espècies triades i la justificació tècnica
de la seva elecció.

TÍTOL III
ÚS DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS

Article 19
Ús dels espais verds públics

Els espais verds vénen a conformar un gran contenidor per al desenvolupament de l'activitat humana sobre el
territori. Són, també, els principals elements estructuradors de l'àmbit urbà; així, les zones verdes naturals
constitueixen un condicionant obligat en tot plantejament de desenvolupament urbanístic, i les artificials es
configuren com a peces adaptadores dels diferents usos i ocupacions del territori.

A la ciutat, les zones verdes componen la base de l'espai comunitari alhora que constitueixen un escenari
d'urbanitat i convivència. Les zones verdes representen, per tant, un dels principals aspectes vertebradors de
la realitat urbana.



Al seu torn, aquests espais contribueixen substancialment a la conservació i millora de la qualitat ambiental de
les nostres ciutats i, per tant, a la preservació de la salut del ciutadà. Constitueixen, en definitiva, un agradable
lloc de trobada, oci, gaudi i relaxament davant de la cada vegada més complicada vida a les nostres ciutats.

19.1. Els  visitants  dels  espais  verds  públics  d'Inca hauran  de  respectar els elements  vegetals  i  arboris,  així  com les
instal·lacions existents. També es  respectarà el  dret dels altres usuaris al descans i  a  la  tranquil·litat, tot evitant
qualsevol mena de sorolls per sobre dels límits permesos, i no s’hi  cometran desperfectes ni  s’hi deixarà brutícia.
També hauran de mantenir una conducta adequada i atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i
aquelles conductes que els puguin formular els gestors, policies i jardiners.

Quan per motius d’interès social s’autoritzin actes públics en  els espais verds, caldrà prendre les  mesures
previsores necessàries per tal d’evitar malmetre  les plantes i el mobiliari urbà. Les  autoritzacions hauran de
sol·licitar-se a l’Ajuntament amb temps  suficient per prendre aquestes  mesures,  així com per exigir  les garanties
suficients.

19.2. En els espais verds municipals resta absolutament prohibit:

• Enfilar-se als arbres. 
• Collir flors, plantes, esqueixos o fruits. 
• Trepitjar o saltar parterres, talussos i plantacions. 
• Donar de menjar a cans, moixos i altres animals, exceptuant que es tracti d'una colònia felina autoritzada per
l'Ajuntament.
• Circular amb animals solts, així com dipositar  els seus excrements i dejeccions fora de les zones especialment
habilitades a tal efecte. Els propietaris dels animals hauran de recollir-ne les defecacions. Pel que fa als animals de
companyia, s'haurà de donar compliment a l'Ordenança d'animals domèstics de l'Ajuntament d'Inca.
• Abeurar animals a les fonts. 
• Llençar papers o deixalles fora de les papereres. 
• Realitzar grafits o  qualsevol altre tipus  de  pintades a  parets, murs i  mobiliari  de titularitat  pública sense la
corresponent autorització.  
• Encendre o mantenir foc a zones no habilitades, o a les habilitades fora del període permès.   
• Manipular el sistema de reg.        
• Exercir sense llicència qualsevol tipus d’activitat.   
• Utilitzar amb finalitats particulars qualsevol porció o element dels espais verds, sense la corresponent 
autorització municipal. 
• Llençar o dipositar runes o restes vegetals, així com d’altres elements o materials. 
• Qualsevol altra actuació que degradi aquests espais.

19.3. Els parcs i jardins amb tancament i control d'ús romandran oberts segons els horaris que determini
l'Alcaldia/Àrea de Medi Ambient, i seran exposats als accessos d'aquestes zones verdes.

Les persones usuàries de les zones verdes han de complir les instruccions que figurin en indicadors i senyals
sobre usos i prohibicions.

19.4. La vigilància de l'ordre i la seguretat en els espais verds serà a càrrec de la Policia Municipal i del
personal  autoritzat per l'Àrea de Medi Ambient,  i  podran donar lloc a multes per infraccions a la present
ordenança.

Article 20
Instal·lacions lluminoses

En ocasió  de  fires i  festes  populars,  l’Ajuntament podrà autoritzar la utilització  dels arbres de  la  via  pública per
sostenir-hi instal·lacions i ornaments elèctrics, sota les següents condicions:



a) No es podran tallar branques ni introduir claus o altres elements punxants en els arbres.
b) Els elements sostinguts aniran recolzats sobre un cos tou (goma, suro, cautxú o lona de gruix suficient).
c) Els cables aniran a l’alçada mínima de 4 metres.
d) Els instal·ladors seguiran les instruccions que per seguretat determini l’Ajuntament. 
e) Acabada la utilització, s’haurà de retirar el material i els lligams efectuats.
f) En el moment de ser concedit el permís, es podrà exigir el dipòsit d’una quantitat en concepte de
fiança.
g) Els infractors seran sancionats per l’Alcaldia, sense perjudici de l’obligació d’indemnitzar pels danys
i perjudicis causats als arbres.

En cap cas s'utilitzaran palmàcies o espècies arbustives com a base d'aquestes instal·lacions i, en cas de ser
l'única opció, serà necessària l'autorització expressa, amb informe favorable del tècnic de Medi Ambient.

Article 21
Espais naturals protegits

Es consideren  espais  naturals protegits els terrenys  naturals que la legislació general  o bé el  planejament
municipal codifiquin com a sòls no urbanitzables de protecció, o hi estableixin qualsevol règim especial de protecció.

Hi restarà prohibit:

9. Tallar o arrencar arrels, plantes o fer llenya sense l’autorització pertinent. 
10. Extraure humus, pedres, sorres o productes anàlegs.
11. Col·locar anuncis o rètols fora dels que estiguin correctament autoritzats.
12. Encendre foc o mantenir-lo i llençar llumins o puntes de cigarretes.
13. Llançar petards o disparar focs artificials.
14. Llençar escombraries, runes, restes vegetals o deixalles de qualsevol mena.
 15.Circular amb  vehicles a motor, així com la pràctica  del motocròs,  quads  i trial fora de  les  pistes  i  camins
especialment autoritzats.

TÍTOL IV
CONSERVACIÓ D'ESPAIS ENJARDINATS

Article 22
Operacions de manteniment i conservació

22.1. Una bona gestió, eficaç i eficient per a la conservació i manteniment dels espais enjardinats passa per la
realització d'una sèrie d'operacions de diversa naturalesa, la base fonamental és la concepció racional dels elements que
integren aquests espais. El desenvolupament de les tasques i operacions de manteniment i conservació s'ha de dur a terme
segons la tècnica aplicable de manera que es mantingui o millori  el  valor estètic,  ornamental i de seguretat de l'espai
enjardinat i dels seus elements, amb la referència del bon ús i saber de la jardineria.

22.2. Per aquests motius i  segons allò previst  ja a l’article 1.4. d'aquesta ordenança s’elaborarà el  PLA
DIRECTOR DE LES ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI D'INCA.

El grup de tasques i operacions bàsiques comprenen:

• Preparació del terreny.
• Plantació i reposició d'elements vegetals.
• Reg, conservació i reposició de la xarxa, i els seus elements.
• Conservació i sega de praderies.



• Conservació i treball del sòl dels parterres.
• Nutrició i fertilització.
• Retall i podes d'elements vegetals.
• Poda, sanejament, trasplantament, tala i arrabassament d'arbrat.
• Tractament fitosanitari.
• Neteja i retirada d'elements inerts, mobiliari, jocs, paviments i àrees de vianants.
• Conservació i renovació de paviments i sòl en àrees de joc infantil.
• Reposició, sanejament i manteniment d'elements de joc i mobiliari.

A l'ANNEX V es recullen a nivell orientatiu una sèrie de taules sobre el període de l'any, la freqüència, etc. de les tasques a
realitzar.

TÍTOL V
ARBRAT EN SÒL PÚBLIC

Capítol I 
Arbrat viari o de carrer

Article 23
L’arbre com un element estructurador

23.1. L’arbre viari, entès com un dels elements estructuradors dels carrers de la ciutat, ha de gaudir
de condicions òptimes per al seu desenvolupament sense que pugui entrar en conflicte amb altres elements
de la via pública, així com interferir o envair la propietat privada.

23.2. Radicularment, els vials que permetin la seva presència han d’estar preparats per tal que els
arbres puguin desenvolupar-se en plenes condicions sense que malmetin les voreres i/o serveis.

23.3. Sempre que l’amplada de vorera ho permeti, s’ha de plantar l’arbre a la mateixa vorera.

23.4. La presència de guals no ha d’afectar la regularitat de l’arbrat d’un carrer. Les llicències de les noves
edificacions han de tenir en compte la presència de l’arbrat viari, igual que els fanals, en la disposició de
guals, balcons i altres infraestructures que puguin afectar els elements de la via pública.

Article 24
Amplada de voreres

24.1. L’amplada de vorera és decisiva a l’hora de decidir quin tipus d’arbrat hi pot ser plantat.

a) A voreres inferiors a 2,8 m d’amplada, des de la calçada fins a la façana de l’edifici o propietat privada, no
hi pot haver arbrat viari.
b) A voreres amb una amplada total de 2,8 a 3,2 m només es poden plantar com a arbrat viari les espècies
vegetals que pertanyen al grup 1 de l’annex I d’aquesta ordenança.
c) A voreres amb una amplada total de més de 3,2 a 3,8 m es poden plantar exclusivament les espècies dels
grups 1 i 2 de l’annex I.
d) A voreres amb una amplada total de més de 3,8 a 5,4 m només es poden plantar les espècies que
pertanyen als grups 1, 2 i 3 de l’annex I.
e)  A voreres amb una amplada total superior a 5,4 m es pot plantar qualsevol espècie dels grups 1, 2, 3 i 4
del mateix annex I.
f)  A voreres superiors a 6 m es pot estudiar la possibilitat de disposar dobles alineacions, sempre que es
respectin les distàncies dels apartats anteriors d’aquest article.
g) A places dures i altres espais lliures, s’han de respectar igualment les distàncies dels arbres a les façanes,



segons el seu desenvolupament.

24.2. A carrers on no es pugui disposar d'arbres a la vorera, perquè aquesta sigui massa estreta, o bé per
tenir-hi serveis soterrats en tota la seva amplada, però, on sigui molt important que hi hagi presència d’arbrat,
s’estudiarà la possibilitat d’ampliar la vorera puntualment ocupant  part  de l’espai d’aparcament, coincidint
amb l’amplada de l’escocell de cada arbre. S’haurà de tenir cura de proveir l’arbre de les proteccions
suficients respecte a possibles lesions en les maniobres d’aparcament. En aquest cas, la selecció
d’arbrat també restarà condicionada a respectar les distàncies dels  arbres a les  façanes, segons el seu
desenvolupament.

Article 25
Distàncies entre els arbres

El marc de plantació de l’arbrat viari ha de ser regular i a una distància que dependrà del  seu
desenvolupament, segons l’annex I d’aquesta ordenança.

• La distància mínima entre els arbres del grup 1 ha de ser de 3 metres. 
• La distància mínima entre els arbres del grup 2 ha de ser de 5 metres.
• La distància mínima entre els arbres del grup 3 ha de ser de 7 metres. 
• La distància mínima entre els arbres del grup 4 ha de ser de 10 metres.
• La distància mínima entre arbres de grups diferents ha de ser igual a la mitjana de les distàncies
que els pertany per grup.

Article 26
Distància de l’arbrat a les llumeneres

Els carrers de la ciutat es plantejaran per tal que els elements que els estructuren i que hi són presents no
s’interfereixin entre si.

a)  La distància mínima entre els arbres del grup 1 i una lluminària ha de ser de 2 metres. 
b)  La distància mínima entre els arbres del grup 2 i una lluminària ha de ser de 3 metres. 
c)  La distància mínima entre els arbres del grup 3 i una lluminària ha de ser de 4 metres. 
d)  La distància mínima entre els arbres del grup 4 i una lluminària ha de ser de 5 metres.

Article 27
Escocells

27.1. L’escocell s’ha de construir amb els límits al mateix nivell de la vorera, mai elevats per sobre, per tal
de facilitar la recollida d’aigües pluvials. Hi ha d’haver 10 cm de profunditat com a mínim lliures per a la
recepció d’aigua, entre el nivell del paviment de la vorera i la superfície de terra.

27.2. L’arbre ha de ser plantat exactament al centre geomètric de l’escocell.

27.3. L’escocell ha d’estar situat a la part més propera a la calçada, justament al costat de la peça del bordó
de la vorera, excepte en el  cas que es tracti d’una alineació d’arbres que es vulgui mantenir, tot i  que
l’amplada de vorera s’eixampli, o que es vulgui organitzar un espai amb suficient amplada per permetre un
arbre, o grup d’arbres enmig de la vorera, sempre respectant el que disposa l’article 25.

27.4. La superfície dels escocells depèn de l’amplada de la vorera i del desenvolupament de les espècies
d’arbres que hi van situats (segons annex I). Han de tenir lliure a partir d'un metre de profunditat, evitant que
sobresurtin cap al seu interior les  bases  de formigó de la pavimentació de la vorera o de la fixació de
l’escocell. Les terres de reble són a base de terra apta per al conreu i, si de cas hi manca, per sauló. En
cap cas s’han d’omplir amb restes de materials de construcció o runes.



• Les voreres amb una amplada total de 2,8 a 3,2 m han de disposar d’un escocell de com a
mínim, 1,12 m2  útils, preferentment amb unes mides de com a mínim 0,8 m d’amplada i 1,4 m de llargada.
Han de disposar sempre de reixa o material porós per evitar accidents.
• Les voreres amb una amplada total de més de 3,2 a 3,8 m han de disposar d’un escocell de
com a  mínim 1,4 m2  útils, preferentment amb unes mides de com a mínim 1 m d’amplada i 1,4 m de
llargada. Es recomana la disposició de reixa o material porós per evitar accidents.
• Les voreres amb una amplada total de més de 3,8 a 5,4 m han de disposar d’un escocell de
com a mínim 1,68 m2

 
útils, preferentment amb unes mides de com a mínim 1,2 m d’amplada i 1,4 m

de llargada.
• Les voreres amb una amplada total superior a 5,4 m han de disposar d’un escocell de com a

mínim, 2,52 m2
 
útils, preferentment amb unes mides de com a mínim 1,4 m d’amplada i 1,8 m de llargada.

• Els escocells situats dins la calçada han de disposar de com a mínim 3 m2
 
útils. Es recomana

com a mínim una amplada de 2 m i una llargada d’1,5 m. Han de disposar de proteccions especials contra
els vehicles, i dissenyats per a un correcte desguàs de l’aigua.

27.5. No es pot plantar cap element vegetal als escocells dels arbres en un radi inferior a 1,8 m del tronc.

27.6. Els escocells correguts són aquells que connecten els  arbres  d’una alineació. Han de disposar de
mitjans físics contra l’aparició de males herbes.

Article 28
Espai de plantació

S’ha de destinar un volum del sòl sota la vorera per facilitar el desenvolupament radicular i reduir al màxim
possible les agressions produïdes pels arbres als edificis, paviments i serveis.

Article 29
Disposició dels serveis

En cap cas es pot plantar un arbre a menys de 0,7 m de distància de la vertical del tronc de les línies de
serveis de les companyies d’aigua, electricitat, gas, telèfon, fibra òptica, enllumenat públic o qualsevol altra,
sigui soterrada o  aèria. En aquests casos s'elegirà l’espècie més adient tenint en compte el seu sistema
radicular, afavorint les espècies que el tenguin més profund.

Capítol II
Arbrat en parcs i jardins

Article 30
Paper i disposició de l’arbrat a parcs i jardins

La disposició de l’arbrat està sotmesa al disseny dels espais enjardinats. L’arbrat ha de respectar en tot
moment les necessitats biològiques de l’arbre. La vegetació, i en concret l’arbrat, són els protagonistes dels
parcs i jardins, per la qual cosa es donarà la màxima prioritat quant a la seva disposició i protecció.

Article 31
Paviments

31.1. Les  zones  pavimentades  on hi hagi arbrat ha d’estar perfectament condicionades  per  afavorir el
desenvolupament de l’arbre.

31.2. La compactació del sòl ha de ser sempre inferior al 75 %, exceptuant les zones de trànsit de vehicles



de serveis compartides amb arbrat, on la compactació s’ha d’ajustar al percentatge mínim imprescindible per
a aquest ús. Aquest grau de compactació condicionarà l’elecció de les espècies d’aquestes zones.

31.3. Els escocells situats a paviments de parcs i jardins han de ser, com a mínim, d’una superfície igual a
la meitat de la projecció de la seva capçada.

Article 32
Disposició de fanals

32.1. Els fanals disposats dins els parcs i jardins no poden mai interferir el brancatge de l’arbrat que hi és
present.

32.2. Els fanals mai poden estar a una distància inferior a 3 m d’un arbre.

32.3. Els  fanals  es trien i  es  disposen racionalment segons  el  disseny  de l’espai  i en conjunció amb la
distribució de l’arbrat dins l’espai enjardinat. La seva alçada i característiques depenen de l’alçada i amplada
que podran assolir els arbres propers.

Article 33
Disposició del mobiliari i senyals

No hi pot haver cap paperera, banc, tanca, senyal, arqueta o qualsevol altre element de mobiliari urbà que
necessiti una fixació al sòl a una distància mínima d’1,5 m del tronc de l’arbre.

Article 34
Edificacions i altres elements constructius

La disposició i el disseny de noves edificacions i elements constructius ha de tenir en compte la presència de
l’arbrat existent. En cap cas pot haver-hi un mur, un edifici o un altre element construït a menys de 5 m d’un
arbre.

En cas de tractar-se de murs de contenció on l’arbre es disposi per damunt del nivell del mur aquesta
distància pot reduir-se a 2 m.

Article 35
Serveis

35.1. Sempre que sigui possible, el pas dels serveis soterrats s’ha de fer a una distància mínima de 4 m del
tronc de l’arbre.

35.2. No es permet el pas de línies de telèfon,  elèctriques o qualsevol altra que pugui interferir amb la
capçada de l’arbre o que estigui situada en la vertical de la projecció d'aquesta en edat adulta.

Capítol III 
Limitacions

Article 36
Arbrat no permès al municipi

Com que es tracta d’arbres molt invasors, problemàtics amb plagues i malalties o d’una gran capacitat de
rebrot a l’arrel, es prohibeix la implantació de les espècies següents tant a sòl privat o públic com urbà o
no urbà: Ailanthus altissima.



Article 37
Arbrat no permès en àrees infantils

Per culpa de la seva toxicitat, no es permet la plantació de les espècies següents espècies a patis d’escola
tant privats com públics, ni  en àrees  de joc públiques: Melia azedarach, Taxus  baccata, Ilex  aquifolium,
Nerium oleander, Laburnum anagyroides i Rhus typhina.

Article 38
Arbrat no permès a voreres

A causa de la facilitat de trencament i les característiques de les seves arrels, no es permet la plantació de
les espècies següents a voreres i zones pavimentades de la via pública: Robinia pseudoacacia, Populus sp.,
Pinus sp., Eucalyptus sp. i Ulmus sp.

TÍTOL VI
ARBRAT EN SÒL PRIVAT

Capítol I
L’arbrat privat com a element de la ciutat

Article 39
Regulació general

39.1. Els  propietaris de  l’arbrat  de  jardins i  terrasses particulars visibles des de  la via pública han  de
mantenir-los en bones condicions, a fi de preservar l’estètica i el decòrum de la ciutat.

39.2. Atès l’interès social, cultural, paisatgístic i ambiental de l’arbrat privat, i amb la voluntat de
vetllar i  protegir el territori, els seus recursos i els valors naturals de la ciutat, aquesta  ordenança prescriu
que  no  es podran realitzar tales ni trasplantaments sense la  llicència urbanística corresponent d’aquells
arbres aïllats, masses arbòries i vegetació arbustiva, identificats o l'existència dels quals  en algun moment
es faci  evident en propietat privada. Si l’Ajuntament ho creu oportú, s’aplicaran mesures alternatives a les
tales per tal de preservar aquesta vegetació.

39.3. L’arbrat situat a sòl privat ha de complir les màximes garanties de seguretat, per això:

5. El servei competent de l’Ajuntament pot requerir  al  propietari  efectuar a l’arbrat una esporga
de seguretat o tala, en el supòsit d’arbres morts que suposin un risc, a càrrec de  la persona  propietària.
Aquest requeriment estarà fonamentat per un informe tècnic, basat en l’estudi visual de risc de l’arbrat emès
per l'Àrea de Medi Ambient.
6. L’obertura de rases a menys de 2,5 m de distància del tronc, pel risc que comporta en
l’estabilitat de l’arbre, les edificacions més properes així com elements i persones de la via pública,
necessitarà llicència municipal.

39.4. El propietari ha de tenir els arbres situats a la seva propietat en perfecte estat fitosanitari. L’Ajuntament
pot requerir, a càrrec del propietari, un tractament contra plagues i malalties a fi d’evitar la proliferació a altres
àmbits del municipi, siguin públics o privats.

Article 40
Valoració i reposició d’arbrat

40.1. L’arbrat proporciona a la ciutat uns valors ambientals de primer ordre. El valor patrimonial arbori del
municipi és fruit del conjunt de tots els arbres que s’hi troben, tant si estan en sòl públic com en privat.

És objecte de l’Ajuntament la preservació d’aquest patrimoni i evitar en tot moment la seva pèrdua.



40.2. La concessió de llicència municipal per edificació o urbanització d’un solar on es detecti presència
d’arbrat significatiu a eliminar portarà com a condició per  al seu atorgament l’estudi i  valoració  d’aquest
arbrat; per  tal  de proposar-ne la reposició, si s’escau, per  un valor equivalent a les unitats  eliminades.
L’arbrat de reposició es determinarà en funció de les espècies recomanades en aquesta ordenança. L 'Àrea
de Medi Ambient emetrà informes preceptius proposant la seva nova ubicació a l’espai públic municipal.

TÍTOL VII
PROTECCIÓ DE L’ARBRAT

Capítol I 
Garantir el benestar de l’arbrat

Article 41
Regulació general

L’objectiu d’aquest article és preservar i protegir les espècies arbòries de la ciutat, establint un marc legal
que reguli totes les accions que d’una manera més o menys directa afecten l’arbrat públic.

Mesures de protecció generals:

26. Està prohibit, de forma especial, talar o arrabassar, podar o mutilar, aplicar pintures o danyar
per  qualsevol mitjà l’arbrat municipal. Cap persona no pot danyar intencionadament, fer  talls, incisions,
cavitats o mutilar un arbre, ni pot arrencar o partir els arbres.
27. Qualsevol acció que els modifiqui de qualsevol part (aèria i subterrània), així com sacsejar-lo o
inclinar-lo.  Tampoc es permet danyar, torçar, moure o manipular el seu sosteniment artificial (tutors,
tensors, etc.) en el cas que l’arbre en disposi.
28. Resta especialment  prohibida la  instal·lació  i  fixació sobre  els  arbres  de qualsevol  mena  de
senyalització, eina, joc, vehicle,  aparell  o utilitzar-los com a suport de bastides, línies elèctriques,
quadres  elèctrics, llums,  megafonia,  pancartes i banderoles,  tanques,  gronxadors,  etc.,  així com lligar-hi
filferros, brides o cordes, clavar-hi claus o altres elements, o recolzar-hi eines, escales o altres.
29. Queda prohibit deixar, encara que sigui de forma  transitòria, sobre l’escocell qualsevol
material, d’obra, deixalles, escombraries o d’altra classe.
30. Queda també prohibit vessar en la seva proximitat qualsevol tipus de líquid que contingui
substàncies  nocives per a les arrels com lleixius, detergents, pintures, olis i qualsevol altre producte que
pugui malmetre l’arbre o crear una capa sobre l’escocell que eviti la filtració d’aigua i/o l’intercanvi de gasos
amb l’atmosfera.
31. No és permès lligar als arbres: bicicletes, ciclomotors o altres vehicles que puguin malmetre'ls.
32. No és permès lligar als arbres: cans, cavalls o d’altres animals que puguin malmetre'ls.
33. Queda prohibit enfilar-se als arbres, retirar-ne els fruits i/o caçar-hi animals.
34. Queda prohibit fer proves o exercicis de tir, encendre petards, coets o focs d’artifici que puguin
afectar l’arbrat.
35. En general, no es permeten totes les altres activitats no incloses en aquest article que puguin
derivar en danys als arbres.

Article 42
Protecció en obres

42.1. En qualsevol obra o treball públic o privat que es  desenvolupi en el terme municipal i en què les
operacions de les obres, pas de vehicles i  màquines  es realitzin en terrenys propers a un arbre existent,
aquests s’han de protegir abans del començament de les obres.

42.2. La protecció s’ha de dur a terme amb una tanca d’una alçada no inferior a 1,5 m d’alçada i a una



distància de l’arbre no inferior de 0,5 m sempre que hi hagi la necessitat d’acostar-se al perímetre de l’arbre
en una distància menor d’1 m.

Aquestes proteccions, les han de retirar  un  cop  acabades les obres els operaris
responsables de l’obra.

42.3. En aquelles obres en què no intervingui maquinària pesada, però que l’arbre estigui en perill de ser
lesionat, cal protegir-lo amb una tanca que impedeixi qualsevol mal, col·locada a una distància mínima de
0,5 m.

42.4. Quan sigui inevitable elevar el nivell del sòl, s’han d’adoptar les mesures oportunes per conservar les
condicions d’humitat, drenatge i aireig del terreny original, amb reblerts granulars permeables.

Article 43
Obertura de rases

43.1. Qualsevol obra a la via pública que impliqui l’obertura d’una rasa a menys d’1 m de distància s’ha de
comunicar prèviament a l'Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament per escrit, detallant la  màxima informació
sobre amplada, llargada i  fondària de la rasa, mètode d’excavació, el  motiu  pel  qual  es  realitza  la
intervenció, dia de l’actuació, responsable i tota la informació requerida pel tècnic competent.

43.2. Les rases, i sempre que l’espai ho permeti, s’han de realitzar com a mínim a una distància superior d’1
m de l’escocell. En el cas de no poder-se respectar aquesta distància, la rasa només es pot fer amb mitjans
manuals i en cap cas no es pot obrir a menys de 0,3 m del límit exterior de l’escocell. En cap cas no es
poden tallar les arrels de diàmetre superior a 5 cm, i s’han de respectar com si es tractàs d’una canalització
de serveis. També cal protegir-les de les dessecacions i gelades. En cas que s’hagin de seccionar arrels
menors, s’han de retallar i sanejar correctament les lesions, i omplir la rasa o pou amb terra preparada que
afavoreixi el desenvolupament de noves arrels.

43.3. Les canalitzacions dels serveis s’han d’instal·lar a la profunditat que marca la normativa per a  cada
servei.

43.4. En parcs i jardins la distància mínima a respectar per a l’obertura de rases serà equivalent a la de la
projecció de la capçada. Pel que fa a les arrels, s’ha d’aplicar el que disposa l’art. 44.2 d’aquesta ordenança

Article 44
Protecció de grans exemplars

44.1. Com a finalitat primordial en aquest tipus d’arbrat, s’actua de manera que s’asseguri al màxim la seva
conservació. Per tant, s’ha d’allunyar del seu entorn qualsevol ús que pugui  afectar-ne de forma  negativa
l’existència.

44.2. Durant l’execució d’obres d’urbanització s’han d’adoptar les mesures següents:

5. Destinar la major extensió possible de sòl circumdant, com a mínim les àrees immediates als
colls del tronc.
6. Formar parterres amb vegetació entapissant i de baix requeriment hídric, i condicionant el sòl
com l’encoixinat (mulch) que millorin les condicions de vida de les arrels.
7. Evitar compactacions i impermeabilitzacions de terrenys explorats per arrels i com a mínim en
el terreny ocupat per la seva capçada.
8. Protegir el seu perímetre amb la finalitat que no s’hi acostin vehicles, ni maquinària ni
s’hi dipositin  materials. Quan no sigui possible protegir aquest perímetre caldrà protegir colls, troncs,
branques baixes, amb elements sòlids fixats per ells mateixos, sense malmetre arrels, amb la col·locació de
planxes rígides que distribueixin càrregues puntuals.
9. Evitar reblerts i  rebaixos del  terreny explorat per  arrels que puguin provocar-ne la



destrucció i  alterar-ne la humitat. Quan sigui inevitable elevar el  nivell del sòl, s’han d’adoptar les mesures
oportunes per conservar les condicions d’humitat, drenatge i aireig del terreny original, amb reblerts granulars
permeables.
10. Separar la circulació i estacionament de vehicles.
11. Els rebaixos, que no haurien d’afectar el sòl situat sota la capçada, s’han de tancar
ràpidament per  evitar la dessecació del  terreny un  cop  que s’han retallat les lesions de  les arrels
seccionades.

44.3. En tractar-se d’arbres i  arbredes formades  per grans  exemplars, tots  els treballs i  operacions que
afectin aquests individus han de ser informats, supervisats i assessorats pel tècnic responsable de l'Àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament. Les mesures de protecció s’estableixen segons prescriuen aquesta ordenança
i la normativa vigent.

TÍTOL VIII
PROTECCIÓ DEL MOBILIARI URBÀ SITUAT A ZONES DE PROTECCIÓ DE L'ORDENANÇA

Article 45
Ús i gaudiment del mobiliari urbà situat a les zones de protecció

El  mobiliari  urbà  existent  a  les  zones de  protecció,  constituït  per  bancs,  jocs  infantils,  papereres,  fonts,
senyalització, fanals i elements decoratius, ornaments, estàtues, etc., s'ha de mantenir en el més adequat i
estètic estat de conservació.

Els causants del seu deteriorament o destrucció seran responsables no només del rescabalament del dany
produït,  sinó  que  seran  sancionats  administrativament  de  conformitat  amb  la  falta  comesa,  que  serà
considerada com a greu. La valoració del dany causat es realitzarà pels serveis tècnics municipals, i serà
igual al cost de reposició de l'element danyat.

Article 46
Prohibicions en relació amb el mobiliari urbà

A tal efecte i, en relació amb el mobiliari urbà, s'estableixen les següents prohibicions:

a) Bancs
No se'n permetrà l'ús inadequat, arrencar els bancs que estiguin fixos, traslladar els que no estiguin fixats a
terra a una distància superior a dos metres, agrupar bancs de forma desordenada, realitzar menjars sobre ells
de forma que puguin tacar els seus elements, realitzar inscripcions o pintures sobre ells, i  qualsevol acte
contrari a la seva normal utilització o que perjudiqui o deteriori la seva conservació.
Les  persones encarregades de la  cura dels  nins i  nines hauran d'evitar  que aquests,  en els  seus jocs,
dipositin sobre els bancs sorra, aigua, fang o qualsevol element que pugui embrutar o tacar les persones
usuàries d'aquests.

b) Jocs infantils
La seva utilització es realitzarà exclusivament per als nins i nines entre les edats específicament fixades a les
senyalitzacions existents en ells, no es permet la utilització dels jocs infantils pels nins i nins majors de les
edats especificades o per adults, així com tampoc la utilització dels jocs de forma que hi hagi perill per als
seus usuaris, o que puguin deteriorar-se o ser destruïts.

c) Papereres
Les deixalles o papers s'han de dipositar a les papereres a tal fi establertes.
Les  persones usuàries hauran d'abstenir-se de tota  manipulació  a  les  papereres,  moure-les,  bolcar-les i
arrancar-les,  així  com  de  fer-hi  inscripcions,  adherir-hi  adhesius  o  altres  actes  que  deteriorin  la  seua
presentació.



d) Fonts
Les persones usuàries s'hauran d'abstenir de realitzar qualsevol manipulació a les canonades i elements de la
font que no siguin les pròpies del seu funcionament normal, així com la pràctica de jocs en elles.
A les fonts decoratives, sortidors, boques de reg, etc., no es permetrà beure, utilitzar-ne l'aigua, banyar-se o
introduir-se a les seves aigües, practicar-hi jocs, així com tota la manipulació dels seus elements.

e) Senyalització, fanals, estàtues i elements decoratius
En aquests elements de mobiliari urbà no es permetrà enfilar, pujar, gronxar o realitzar-hi qualsevol acció o
manipulació, així com qualsevol acte que els embruti, perjudiqui o deteriori.

TÍTOL IX
PARTICIPACIÓ

Capítol I 
Participació en el projecte

Article 47
Introducció

En els últims temps la societat ve experimentant un gran increment del moviment associacionista davant la
demanda dels ciutadans de participar activament en la recerca de solucions als problemes que els afecten,
entre ells els mediambientals.

En resposta a aquesta realitat social i ambiental, des de fa alguns anys es vénen contemplant des de les
diferents  administracions  diverses  iniciatives  d'intervenció  i  participació  ciutadana  en  accions  d'índole
mediambiental; aquestes constitueixen una estratègia d'actuació imprescindible en la resolució i prevenció
dels problemes ambientals.

Atès que les zones verdes d'ús públic constitueixen els màxims exponents de la diversitat biològica urbana i
de  la  gestió  conservacionista  de  qualitat,  aquests  espais  s'erigeixen  com  a  escenaris  idonis  per  a  la
participació voluntària demandada pels ciutadans.

Article 48
Consulta a la ciutadania

L'Ajuntament, a través de la via de comunicació que consideri més àgil, iniciarà en la fase prèvia a l'encàrrec
del projecte un període públic de consulta d'un mes perquè els ciutadans puguin aportar idees i necessitats al
programa d'actuacions del projecte de parc o jardí.

En aquest procés es convocarà a participar a:

• Tots els ciutadans que vulguin fer-ho via Internet (Facebook, pàgina web, etc.).
• Associacions o col·lectius de veïns del barri o zona on es tengui prevista la creació o remodelació de
l'espai enjardinat.

Capítol II 
Ús i gaudiment de l'espai enjardinat

Article 49
Foment de la participació en l'ús i gaudiment



L'Ajuntament desenvoluparà amb caràcter anual un "programa de participació en parcs i jardins", dirigit  a
l'organització d'activitats de caràcter social, lúdic, esportiu i educatiu en els espais enjardinats del municipi.

TÍTOL X
INFRACCIONS I SANCIONS

Capítol I
Inspecció i control

Article 50
Atribucions de l’Ajuntament

Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta ordenança, exigir l’adopció de mesures
correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i
aplicar les sancions corresponents en cas d’incompliment.

Article 51
Denúncies

51.1. Tota  persona, física o jurídica, pot denunciar davant l’Ajuntament qualsevol infracció a aquesta
ordenança. Les denúncies formulades donen lloc a l’obertura  de les diligències corresponents per tal  de
comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si escau, a la incoació de l’expedient sancionador corresponent,
i s’han de notificar als denunciants les resolucions que s’adoptin.

51.2. Quan es formalitzi la denúncia s’han de facilitar les dades necessàries perquè els òrgans municipals
competents puguin realitzar la comprovació corresponent.

51.3.  La  iniciació,  informació, tramitació  i  resolució  de  les denúncies  formulades  s’han  d’ajustar  al
procediment sancionador general corresponent.

51.4. La persona responsable de l’activitat que pugui ocasionar o estigui provocant una afectació en algun
element vegetal està obligada a permetre l’accés al personal acreditat de l'Ajuntament.

Capítol II
Infraccions

Article 52
Generalitats

52.1. Constitueix infracció administrativa l’incompliment de les disposicions que conté aquesta ordenança i la
vulneració de les prohibicions que s’estableixin.

L’activitat instructora i la competència sancionada poden concórrer en el mateix òrgan.

52.2. Les infraccions seran objecte de sanció pel batle que en tengui atribuïda la competència per raó de la
matèria que li hagi estat prèviament delegada, i amb el seguiment previ de l’expedient administratiu
corresponent, amb la independència de l’obligació que té l’infractor/a de restituir el  medi  físic  o el
corresponent del patrimoni natural d'Inca a l’estadi anterior a la infracció.

52.3. Les infraccions contra les disposicions d’aquesta ordenança seran sancionades instruint l’expedient,
simplificat, si escau, en  què  es garantirà l’audiència  a la  persona  interessada, aplicant  el procediment
sancionador general.



Article 53
Responsabilitats

53.1. Les  persones  següents  seran considerades  responsables  directes  de les  infraccions  a aquesta
ordenança:

• Les autores i els autors materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels
supòsits que siguin menors d’edat, o que concorri en ells alguna causa legal d’impunitat. En aquest cas, en
respondran els  pares, les mares,  els tutors, les tutores o  aquelles persones que en posseeixin la custòdia
legal.
• Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció, d’acord
amb allò que s’estableixi a la legislació vigent.
• En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries, d’acord amb el que estableix el Codi
civil.
• Les persones titulars de les llicències quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha
concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta ordenança.
• Quan no sigui possible  determinar el grau de  participació de les  distintes persones que  hagin
intervingut a la realització de la infracció, la responsabilitat ha de ser solidària.

53.2. La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència aquesta ordenança ha de ser
independent de la responsabilitat civil, penal o d’un altre ordre que pugui derivar-se’n.

Article 54
Qualificació de les infraccions

Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus.

Article 55
Infraccions lleus

Es consideren com a lleus les infraccions següents:

1) Posar pancartes, cartells, llums o pasquins a l’arbrat. 
2) Deixar sobre l’escocell, encara que sigui de forma transitòria, qualsevol material, sigui d’obra,
deixalles o d’altra classe.
3) Lligar bicicletes, motocicletes o qualsevol vehicle o objecte a l’arbrat, així com cans, moixos o
qualsevol animal domèstic.
4) Utilitzar els arbres per caçar o matar qualsevol animal, amb l’excepció de les zones
autoritzades del municipi en aquells períodes en què la caça està autoritzada.
5) Retirar els fruits de l’arbrat públic, o fer qualsevol altre tipus d’aprofitament agrícola o
forestal, excepte en aquells arbres d’espais forestals on es doni permís exprés.
6) Mantenir en males condicions els arbres privats visibles des de la via pública. 
7) Qualsevol acció o omissió que infringeixi disposicions contingudes en aquesta ordenança
i que no resulti tipificada d’infracció greu o molt greu.

Article 56
Infraccions greus

Es consideren com a greus les infraccions següents:

s) Les infraccions produïdes els espais verds públics d'Inca, recollits en els punts a, b, c, d, f i g dels
articles 19, 20 i 21. 
t) Danyar o maltractar l’arbrat. 



u) No aplicar les corresponents mesures de protecció de l’arbrat descrites als articles 40, 41 i 42
d’aquesta ordenança a les obres que es realitzin a la via pública.
v) Abocar aigües residuals o qualsevol altre líquid nociu o perjudicial als escocells dels arbres. 
w) Aplicar  pintures o grafits a l’escorça de l'arbrat, parcs, jardins i espais verds  tant si són de titularitat
pública com privada. 
x) Efectuar treballs de poda, tractaments fitosanitaris o d’altres de manteniment de l’arbrat públic
sense permís municipal.
y) Talar o malmetre arbres en sòl privat sense llicència municipal. 
z) Negar-se  o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l’Administració, així com la negativa o
resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats competents o  pels
agents de l’autoritat, en el  compliment de les seves funcions, i  el  subministrament d’informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.
aa) Les relacionades amb el mal ús del mobiliari urbà recollit als articles 45 i 46.
bb) A més, la comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà greu.

Article 57
Infraccions molt greus

Es consideraran com a molt greus les infraccions següents:

9Les infraccions produïdes als espais verds públics d'Inca contemplats en els punts h, i, j, k, l, m, n de l'article
19.
10Talar, arrencar o mutilar arbres de titularitat pública sense llicència municipal.
11A més, la comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà molt greu.

Article 58
Reincidència

S’entén que hi ha reincidència quan la persona infractora ha estat sancionada, per resolució ferma, per
raó d’haver  comès més  d’una infracció de la mateixa naturalesa dins  del  període  dels  dos  anys
immediatament anteriors.

Capítol III
Sancions

Article 59
Generalitats

Amb caràcter general, i sempre que no estigui previst a la legislació sectorial, les infraccions  d’aquesta
ordenança seran sancionades amb la multa prevista a la legislació general per a les sancions per infracció
de les ordenances municipals. La quantia màxima de la multa serà l’autoritzada per la legislació vigent en
matèria de règim local.

59.1. Les sancions a imposar són les següents:

1. Multa.
2. Reposició del bé al seu estat inicial.
3. Suspensió temporal de l’activitat, total o parcial, i de la llicència o títol municipal que
autoritza, si s’escau, l’activitat.
4. Suspensió definitiva de l’activitat, total o  parcial, i  revocació, en  els mateixos termes, de la
llicència o títol municipal que autoritza, si escau, l’activitat.
5. Precintament d’aparells, vehicles i altres mitjans mecànics, temporals o definitius.



59.2. Les  sancions previstes en aquesta ordenança  s’apliquen a  les  persones responsables
sense perjudici de l’exercici de les accions civils i/o penals que escaigui emprendre en cada cas en defensa
del bé públic i de l’obligació de rescabalar els danys o d’indemnitzar els perjudicis causats.

Article 60 
Multes

60.1. La  multa que s’imposi en qualsevol cas pot  portar aparellada qualsevol de les altres sancions que
s’apliquin, en la mesura en què condicionin l’exercici de l’activitat, sempre que es tracti d’infraccions
greus o molt greus.

60.2. Les multes han de ser graduades tenint en compte la concurrència de les circumstàncies següents, i
cal fer menció explícita de les que es considerin provades en la infracció:

1) La intencionalitat dels infractors.
2) La comissió repetida d’infraccions.
3) La transcendència social.
4) La quantia del benefici il·lícit.
5) El fet que l’objecte de la infracció sigui autoritzable.
6) El grau d’incompliment  efectiu dels supòsits  d’aquesta ordenança de protecció o que no siguin
previstos.

Article 61
Graduació de sancions i quantia de les multes

La quantia de la multa es determina en funció del grau de la infracció: 

Infraccions lleus: multa de 60 a 300 euros
Infraccions greus: multa de 301 a 1.000 euros
Infraccions molt greus:    multa de 1.001 a 3.000 euros

Article 62
Càlcul de la indemnització per danys causats a l’arbrat municipal

62.1. L’aplicació de la indemnització corresponent per danys i perjudicis no exclou l’inici d’un expedient
sancionador en aquells casos en què correspongui.

62.2. La valoració de danys es calcularà utilitzant el mètode de valoració de l’arbrat ornamental conegut com
"Norma Granada" (elaborada per l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics —darrera revisió), annex
II. 

Disposicions finals

Primera

La present ordenança entrarà en vigor als quinze dies des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Segona

L'Alcaldia queda facultada per dictar totes les ordres o instruccions que resultin necessàries per a l'adequada
interpretació, desenvolupament i aplicació d'aquesta ordenança.



Tercera

En tot allò no previst a la present ordenança regiran les ordenances generals de la corporació i altres normes
aplicables.

Quarta

Aquesta  ordenança  serà  d'obligat  compliment  per  a  tots  els  espais  enjardinats  realitzats  per  promotors
particulars amb cessió a públic.

Disposició derogatòria

Queden derogades aquelles disposicions de les ordenances municipals d'Inca que s'oposin o contradiguin els
seus preceptes.

ANNEX I 
Classificació d’espècies vegetals segons desenvolupament de capçada

Grup 1. Igual o menor 3 m de diàmetre de copa
Nerium oleander
Hibiscus syriacus
Acacia podalyriifolia
Arbutus unedo
Cassia corymbosa
Citrus aurantium
Citrus sinensis
Citrus reticulata
Feijoa sellowiana
Photinia serrulata
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Lagerstroemia indica
Poncirus trifoliata
Tamarix africana
Tamarix gallica
Tamarix pentandra

Grup 2. De 3 a 5 m de diàmetre de copa
Acacia baileyana
Acacia cyanophylla
Acacia deabalta
Acacia longifolia
Acacia melanoxylon
Acacia retinoides
Brachychiton acerifolium
Brachychiton populneum
Ilex aquifolium
Laurus nobilis
Ligustrum japonicum
Ligustrum lucidum
Acer campestre “Elsrijk”



Acer monspessulanum
Acer platanoides “Globossum”
Betula paryrifera
Betula pendula
Carpinus betulus “Fastigiata”
Cerciphyllum japonicum
Corylus colurna
Chitalpa tashkentensis
Cydonia oblonga
Davidia involucrata
Diospyros kaki
Eleagnus angustifolia
Fraxinus ornus
Fraxinus angustifolia “Raywood”
Koelreuteria paniculata “Fastigiata”
Laburnum anagyroides
Magnolia x soulangiana
Malus floribunda
Parrotia persica
Pistacia chinensis
Populus alba “bolleana”
Populus fremontii
Populus nigra ”italica”
Prunus amygdalus
Prunus armeniaca
Prunus cerassifera “pisardii”
Prunus subhirtella
Prunus domestica
Prunus mahaleb
Prunus persica
Prunus serrulata “Kanzan”
Punica granatum
Pyrus calleriana “Chanticleer”
Robinis pseudoacacia “Pyramidalis”
Sambucus nigra
Sophora japonica “Pyramidalis”
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Ziziphus jujuba

Grup 3. De 5 a 9 m de diàmetre de copa
Acer fremanii
Cassuarina equisetifolia
Cocculus laurifolius
Eryobotrya japonica
Grevillea robusta
Lagunaria patersonii
Olea europaea



Quercus suber
Schinus molle
Schinus terebenthifolius
Acer campestre
Acer platanoides “Crimson king”
Acer platanoides “Columnare”
Acer pseudoplatanus “Purpureum”
Acer saccharinum
Albizia julibrissin
Alnus cordata
Broussonetia papyrifera
Alnus glutinosa
Alnus incana
Carpinus betulus
Catalpa bignonioides
Catalpa speciosa
Cedrela sinensis
Celtis occidentalis
Cercis siliquastrum
Cercis canadensis
Diospyros virginiana
Firmiana simplex
Fraxinus angustifolia
Gleditsia triacanthos “Skyline”
Jacaranda mimosifolia
Koelreuteria paniculata
Liquidambar styraciflua
Liquidambar orientalis
Maclura pomifera
Melia azedarach
Mespilus germanica
Morus alba
Morus nigra
Ostrya carpinifolia
Parkinsonia aculeata
Paulownia tomentosa
Platanus orientalis “cuneata”
Populus alba
Populus tremula
Populus teixana
Populus simonii
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Sophora japonica
Tipuana tipu
Ulmus pumila

Grup 4. Més 9 m de diàmetre de copa
Ceratonia siliqua
Cinnamomum camphora



Eucalyptus amygdalina
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Magnolia grandiflora
Quercus ilex
Quercus virginiana
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Carya illinoensis
Castanea sativa
Celtis australis
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos “Inermis”
Gleditsia triacanthos “Sunburst”
Juglans nigra
Juglans regia
Liriodendron tulipifera
Phytolacca dioica
Platanus X hispanica
Platanus orientalis
Platanus occidentalis
Prunus avium
Pterocarya fraxinifolia
Quercus canariensis
Quercus cerrioides
Quercus faginea
Quercus petraea
Quercus polymorpha
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Salix babylonica
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Zelkova crenata
Zelkova serrata

QUADRE RESUM











ANNEX III 
Model d'imprès per inventariar els arbres d'Inca, els seus noms científics, el nombre de peus (vius, morts i
escocells buits) i la seva ubicació

A la següent taula apareix la relació dels exemplars arboris inventariats, els seus noms científics, el nombre de peus
(vius, morts i escocells buits) i la seva ubicació.

UBICACIÓ NOM DE L'ESPÈCIE NRE. 
D'ARBRES

ARBRE 
MORT

ESCOCE
LL BUIT

C/xxxxxxxxxxx Pinus pinaster 3 1
Platanus x hispanica 2 0 4

C/ xxxxxx Cupressus sempervirens 4 1
Pinus pinaster 1 0
Tilia sp. 8 2 2

Passeig de xxxxxxx Aesculus hippocastanum 15 0

Quercus ilex 2

Plaça.....

C/ ............



ANNEX IV
Inventari de m2 de zones verdes, paviments, tipus de plantes, arbusts, arbres, etc.
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PlaçaEspanya
PlaçaMallorca
PlaçaBestiar
PlaçaLladroner
Parc….

ANNEX V. Taules orientatives sobre període de l'any, la freqüència, etc. de les tasques a realitzar









ANNEX VI. Plànol d'ubicació de zones verdes



Durant el debat entre a la sala la Sra. Osés.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a    votar el Dictamen
que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21).



Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda per aprovar
l'Ordenança sobre arbrat, jardins i espais verds.

11. PROPOSTA DE LA BATLIA PER RESOLDRE LES AL·LEGACIONS INTERPOSADES CONTRA LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6/2016

Els reunits consideren la Proposta de Batlia per resoldre les al·legacions interposades contra la modificació
de crèdit núm 6/2016 la qual transcrita textualment diu:

"Informe  proposta  que  emet  la  tècnica  d’administració  general  interina  en  relació  amb  la  reclamació
interposada pel Sr. Gustavo Magro Merino, en representació de la Federació de Serveis de la Ciutadania
CCOO.

En data 26 de maig de 2016 l’Ajuntament d’Inca en Ple va acordar l’aprovació inicial de la modificació de
crèdit núm. 6/2016 amb la modalitat de transferència de crèdit. A la mateixa sessió plenària, també es va
acordar l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal funcionari i de l’annex econòmic del
personal. Aquesta modificació de la plantilla consisteix en la creació d’una nova plaça d’arquitecte per a la
seva cobertura de manera interina i és la causa de la modificació de crèdit núm. 6/2016.
 
Seguint els tràmits legals preceptius, ambdues aprovacions inicials es varen publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears. L’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 6/2016 es va publicar en el BOIB núm.
69 de data 2 de juny de 2016, i l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament d’Inca i el seu annex econòmic del pressupost municipal de l’exercici 2016 es va publicar en el
BOIB núm. 72 de data 9 de juny de 2016.

En data 17 de juny de 2016, el Sr. Gustavo Magro Merino, en representació de la Federació de Serveis de la
Ciutadania de CCOO presenta reclamació contra la modificació de crèdit núm. 6/2016 per transferència de
crèdit.

El Sr. Magro al·lega que aquesta modificació de crèdit té incidència directa en les matèries que són objecte
de negociació recollides a l’apartat primer lletres a),  k),  l)  i  m) de l’art. 37 de l’EBEP i sol·licita que no
havent-se duit a terme aquesta negociació s’anul·li aquesta modificació de crèdit. Per altra banda, afirma
que  l’Ajuntament  ha  fet  aprovacions  que  haurien  d’haver  estat  negociades  en  la  Mesa  General  de
Negociació. 

Abans  d’entrar  a  analitzar  si  hi  ha  hagut  una  vulneració  del  dret  de  negociació  col·lectiva  cal  fer  un
aclariment. La reclamació que fa el representant de CCOO és contra l’aprovació inicial de la modificació de
crèdit núm. 6/2016, no obstant aquesta al·legació no és pot analitzar sense tenir  en compte l’aprovació
inicial  de la modificació de la plantilla, que és la causa que motiva aquella.  Per tant,  s’ha d’analitzar si
existeix l’obligatorietat de negociació respecte de la modificació de crèdit i de la modificació de la plantilla de
manera conjunta, ja que aquesta justifica la primera, i és més, aquesta esdevé obligatòria per poder dotar la
nova plaça que es crea.

Per altra banda, s’ha de tenir present la diferència entre la relació de llocs de treball (RLT) i la plantilla de
personal. La RLT és l’instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació de personal, d’acord amb les
necessitats dels serveis i on es fixen els requisits i les condicions de treball de cada lloc de feina; la RLT del
personal funcionari de l'Ajuntament d'Inca es va aprovar pel Ple de data 30 de gener de 2004. La plantilla de
personal,  en canvi,  és  un  document  enumeratiu  de  les  places  creades per  l’Ajuntament  agrupades en
cossos, escales, subescales, classes i categories pel que fa a personal funcionari i en els diversos grups de
classificació pel que fa al personal laboral i personal eventual, d’acord amb l’estructura establerta per la
normativa aplicable i  no determina les característiques essencials del lloc ni els requisits per a la seva
ocupació. La finalitat de la plantilla es predominantment d’ordenació pressupostària, amb l’objectiu que tots



els  llocs  de  feina  de  l’entitat  local  comptin  amb la  corresponent  dotació  pressupostària,  i  això  fa  que
l’eximeixi de negociació col·lectiva.

La modificació de la plantilla aprovada inicialment pel Ple de data 26 de maig de 2016 consisteix en la
creació d’una nova plaça d’arquitecte, que no implica cap modificació de les condicions de treball del lloc de
feina d’arquitecte, ni de cap altre lloc de feina dels recollits en la RLT de l’Ajuntament. Si bé és cert que a
l'informe proposta per l'aprovació inicial d'aquesta modificació s'acorda junt amb la modificació de la plantilla
i  de l’annex econòmic del  personal,  la  modificació de la RLT,  però s'ha de recalcar i  tenir  present que
aquesta  modificació  és  refereix  només  a  la  inclusió  d'una  nova  plaça  d'arquitecte,  és  a  dir,  és  una
modificació a efectes enumeratius, a causa que dins l'estructura de la RLT de l'Ajuntament d'Inca hi figuren
el nombre de llocs de treball homogenis, un camp que és propi de la plantilla de personal i no de la RLT, ja
que la finalitat de la RLT no és aquesta, sinó com ja hem dit abans, té una finalitat organitzativa. Per tant, no
es pot considerar que s'hagi produït una modificació de la RLT pròpiament dita, ja que no es modifiquen les
característiques ni condicions de treball de la plaça d'arquitecte, no es modifica la substancialitat de la plaça,
sinó que simplement s'inclou una plaça més d'arquitecte.

El lloc de feina en la categoria d’arquitecte ja es troba creat a la relació de llocs de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament d’Inca. Actualment, a la plantilla hi figura una sola plaça d’arquitecte, amb les
condicions de treball i retribucions fixades a la RLT.

Com ja es va justificar a l'informe proposta per a l'aprovació de la modificació de la plantilla, ha sorgit la
necessitat  de  crear  una  nova  plaça  d'arquitecte,  i  aquesta  facultat  està  dins  l'àmbit  de  potestat
d'autoorganització que atribueix la legislació a les administracions públiques. Per tant, si el que es modifica
no és la RLT, sinó la plantilla, no se modifiquen les condicions del lloc de treball d’arquitecte fixades a la RLT,
ni  tampoc se crea un nou lloc de feina en la  categoria d’arquitecte  amb unes condicions diferents;  en
aquests casos sí es tractaria d’una modificació de la RLT i sí s’hauria d’haver negociat. Com deim, es tracta
de la creació d’una nova plaça d’arquitecte amb les mateixes condicions i retribucions fixades en el lloc “tipo”
recollit a la RLT, i en conseqüència amb aquesta creació de la nova plaça sorgeix la necessitat de dotar-la
pressupostàriament,  la qual cosa es fa mitjançant la modificació de crèdit núm. 6/2016. Per tant,  no es
produeix cap increment de retribucions, sinó que estarà dotada amb les mateixes retribucions que ja estan
fixades a la RLT pel lloc de feina en la categoria d’arquitecte. 

Per altra banda, i contestant a les al·legacions que fa al representant de CCOO quant a les matèries que es
recullen a l’art. 37.1, la creació d’aquesta plaça així com la seva dotació pressupostària no afecta ni a les
retribucions, ni condicions de treball, ni criteris generals sobre ofertes d’ocupació pública, així com tampoc
implica modificar el calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica.
Tot això ja es troba recollit  a la relació de llocs de treball.  És cert  que l’art.  37.1 lletra m) parla de la
planificació estratègica dels recursos humans, no obstant això, especifica que sigui 'en aquells aspectes que
afectin a condicions de treball dels empleats públics'. La creació d’una nova plaça d’arquitecte no afectarà a
les funcions, retribucions, ni altres condicions de treball de cap empleat públic.

Per  altra  banda,  l’art.  37.2  TREBEP  recull  les  matèries  que  estan  excloses  de  l’obligatorietat  de  la
negociació, i en primer lloc es refereix a aquelles decisions de les administracions públiques que afectin a
les seves potestats d’organització. L’art. 4.1 a) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local
reconeix a l’administració local la potestat d’autoorganització i això implica potestat per organitzar els serveis
de la manera que es consideri més eficient sense necessitat de negociació. La Jurisprudència és clara en
aquest  sentit;  entre  altres,  la  sentencia  892/2011 del  TSJ de  les Illes  Balears  de la  Sala  Contenciosa
Administrativa diu: 'quedan excluídas de la obligatoriedad de negociación las decisiones administrativas que
afecten a potestades de organización. Y la decisión de organizar y dotar prespuestariamente la plantilla de
personal a través del cual ha de prestar el servicio público que tienen encomendado esa administración es
decisión interna y potestad autoorganizativa de esa administración.' 

En el mateix sentit es pronuncia la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de
9 d’abril  de 2014, i  totes les sentencies anteriors que aquesta mateixa menciona. La present sentència



aborda el cas de la impugnació de la plantilla de personal i del pressupost municipal d'un ajuntament, per
haver introduït modificacions a la plantilla que no havien estat prèviament negociades amb els sindicats. El
TS conclou que la modificació de les plantilles de personal no exigeix, en cap cas, negociació col·lectiva. El
TS entén que ni la creació de places ni la seva amortització, en tant que es tracta de places vacants no
convocades, afecten a les condicions de treball de cap empleat públic i, per tant, no és exigible cap mena de
procés negociador.

Fent un incís, cal dir, que l’Ajuntament, si bé no va negociar aquestes modificacions per no ser necessari, si
va comunicar a la Junta de Personal (registre de sortida 1.575 de data 18 de maig de 2016) mitjançant
correu electrònic –procediment habitual per dur a terme comunicacions que no són objecte de negociació–,
els acords de la modificació de la plantilla del personal funcionari i el seu annex econòmic, que s’elevarien al
Ple de data 26 de maig de 2016, tenint oportunitat de poder posar en coneixement de l’Administració tot allò
que consideressin oportú abans de la seva aprovació inicial.

Pel que fa a les matèries que ha aprovat l’ajuntament sense haver estat negociades en la Mesa General de
Negociació,  el  representant  no  concreta  a  quines  aprovacions  s’està  referint,  no  obstant  això,  des  del
departament de Personal no es té coneixement de cap aprovació que s’hagi duit a terme on hagués estat
necessari la seva negociació en Mesa General. La darrera mesa general de negociació es va realitzar el
passat  mes  de  novembre,  no  havent  estat  necessari  altra  convocatòria  posterior  ja  que  no  s’han  fet
aprovacions  que  requereixin  d’una  negociació  conjunta.  Per  altra  banda,  sí  s’han  celebrat  de  manera
periòdica diferents meses de negociació tant amb el personal funcionari com amb el personal laboral quan
això ha estat necessari per tractar matèries recollides a l’art. 37 de l’EBEP. 

Per  tant,  i  tenint  present  tot  exposat,  s'ha de desestimar  l'al·legació  presentada per  CCOO ja  que les
aprovacions inicials de la modificació de crèdit i de la modificació de la plantilla i del seu annex econòmic
s’han tramitat conforme a dret i sense vulnerar el dret de negociació col·lectiva perquè ni l’aprovació de la
modificació de crèdit ni la modificació de la plantilla són objecte de negociació ni tenen incidència en cap de
les matèries recollides en els apartats de l'art. 37.1 que al·legava el representant de CCOO, per la qual
cosa, i sense perjudici de millor criteri jurídic, la que subscriu proposa:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel representant de CCOO en base a tot allò exposat.

Segon.  Aprovar  definitivament  la  modificació  de  crèdit  núm.  6/2016  i  la  modificació  de  la  plantilla  del
personal funcionari i el seu annex econòmic.

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’aprovació definitiva d’ambdues modificacions."

"PROPOSTA DE BATLIA

Vist l'anterior informe amb proposta de resolució, el qui subscriu l’assumeix i l'eleva a la consideració del Ple
de l'Ajuntament per a la seva aprovació i per a l’adopció dels acords que es proposen."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar la Proposta i
n’esdevé el següent resultat:  quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Proposta  de  Batlia  per  resoldre  les  al·legacions
interposades contra la modificació de crèdit núm. 6/2016.

12. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA REFERENT A LA CONVOCATÒRIA DEL
PREMI DIJOUS BO 2016



Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa de Cultura referent a la convocatòria del
Premi Dijous Bo 2016, que transcrit textualment diu:

"La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports, reunida en sessió ordinària de data de
22 de juny de 2016, informà favorablement la següent proposta de bases reguladores de la convocatòria del
Premi Dijous Bo 2016, que eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca:

1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del Premi Dijous Bo 2016, del següent contingut
textual:

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2016

L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del Premi Dijous Bo 2016 amb la finalitat d’atorgar beneficis a
favor  de  persones  físiques  o  jurídiques,  públiques  o  privades,  de  qualsevol  nacionalitat,  com  a
reconeixement exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat,  la
igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests
camps.

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca el Premi Dijous Bo 2016, d’acord amb les bases
següents:

1. SECCIONS

El  Premi  Dijous Bo tendrà una única denominació  i  podrà concedir-se a  aquelles persones,  físiques o
jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des de diversos camps, hagin duit a terme
una activitat en benefici de la societat inquera, o hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al
progrés de la ciutat d’Inca.

Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns.

2. BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries del Premi que es regulen en aquest reglament les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits que exigeixin les bases de la
convocatòria del Premi Dijous Bo. Les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les  propostes  de  candidatures  hauran  de  presentar-se  mitjançant  instància  acompanyada  de  la
documentació següent:
- Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.
-  Curriculum  vitae del  candidat  o  candidata  proposada,  o  memòria  d'activitats,  quan  aquest/a  adopti
qualsevol forma de personalitat jurídica.
- Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri convenient, a efectes d'aportar
una major informació del candidat o candidata.
- Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un mínim de 10 signatures de li donin suport. 

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES

El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 15 d'octubre de 2016. Les propostes s’han de presentar
en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi seran admeses les propostes que es
lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia  15 d'octubre de
2016.



5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La Comissió Informativa de Cultura és l’encarregada de resoldre les propostes de candidatures presentades
en el marc d’aquesta convocatòria. 
El Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, emetrà una proposta de concessió
de Premi Dijous Bo 2016, la qual resultarà del següent sistema de votació:

Prèviament a la votació cada una de les candidatures podrà ser defensada davant els membres del Consell
Municipal de Cultura (CMC) per la persona que n'hagi fet la proposta o per la persona en qui aquesta
delegui.
Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.
S'establirà una primera volta de votacions on totes les candidatures seran votades de manera individual.
Passaran a la següent ronda les propostes que obtenguin la majoria absoluta dels vots afirmatius dels
membres presents a la reunió.
En cas de quedi seleccionada més d'una proposta tindrà lloc una segona votació en la qual es decidirà si les
propostes que han passat a segona volta poden rebre el premi o si es continua amb la votació per a una
següent tria. El resultat haurà d'obtenir la majoria simple dels vots presents.
I així successivament fins al resultat final que decidiran els membres presents del CMC.
De cara al resultat final seran els mateixos membres del CMC els qui decidiran la quantitat de premiats de
cada any.

Un cop decidida la proposta, el Consell Municipal l'elevarà a la Comissió Informativa de Cultura, la qual
realitzarà  la  proposta  de  concessió  del  Premi  Dijous  Bo  2016 i  l'elevarà  a  la  consideració  del  Ple  de
l’Ajuntament d’Inca.

Per a la seva concessió, el Premi Dijous Bo requerirà acord plenari de la corporació municipal adoptat a
l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple. 

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo i el premiat o
premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.
La  Comissió  Informativa  de Cultura  resoldrà  tots  aquells  aspectes  que  no contemplin  aquestes  bases.
L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.

6. CONTINGUT DEL PREMI

El  Premi  Dijous  Bo  no tendrà  dotació  econòmica i  consistirà  en una  peça  artística  acompanyada d'un
diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació a la convocatòria del Premi Dijous Bo 2016 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal de l’Ajuntament d’Inca acordarà allò que
consideri més adient als interessos municipals."

El grup municipal de MÉS per Inca proposa esmenar el punt núm. 4 modificant la data termini de l'admissió
de les propostes a dia 7 d'octubre de 2016, en lloc de 15 d'octubre de 2016.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament se sotmet a votació el Dictamen esmenat i n'esdevé el següent resultat:  quinze (15) vots a
favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears,
i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular. 



Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa de Cultura referent a
la convocatòria del Premi Dijous Bo 2016.

13.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ  INFORMATIVA D'URBANISME PER APROVAR INICIALMENT  LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL PGOU

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Urbanisme per aprovar inicialment la
modificació puntual núm. 2 del PGOU del següent contingut literal:

"INFORME-PROPOSTA que  emet  el  lletrat  assessor  municipal  en  relació  amb l’aprovació  inicial  de  la
Modificació Puntual núm. 2 del PGOU d’Inca, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1
(Diferida), Façana d'Inca, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.

I.  VIST l’expedient  de planejament  relatiu a la Modificació puntual  núm. 2 de PGOU d’Inca consistent  en
l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1 (Diferida), Façana d'Inca; en resulten els Antecedents de fet
següents: 

1.- La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia
26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla
Territorial de Mallorca (PTI) amb prescripcions. La publicació en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament
va ésser dia 27/10/2012. 

L'adaptació a les determinacions del PTI va implicar,  entre altres, la incorporació de l'àmbit que havia de
comprendre l'Àrea de Reconversió Territorial, ART 11.1 Façana d'Inca. 

2. Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2007, es va aprovar inicialment el Pla
Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial (ART) de la façana d’Inca
prevista  al  PTM  i  es  va  sotmetre  a  informació  pública  la  documentació  del  Pla,  així  com  l’informe  de
sostenibilitat.

3. Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2007, es va realitzar una nova aprovació
inicial del Pla Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial (ART) de la
façana d’Inca prevista al PTM i es va sotmetre, novament, a informació pública la documentació del pla, així
com l’informe de sostenibilitat.

4. Durant el tràmit ambiental per a la conformitat de la Memòria Ambiental del Pla Especial, es varen succeir
diferents actuacions dins la Comissió Balear de Medi Ambient que han finalitzat, als efectes d'iniciar una nova
proposta, en la sol·licitud, per part de l'Ajuntament de l'arxiu de l'expedient d'avaluació ambiental estratègica.
Arxiu que ha estat acordar per la CBM en data 11/04/2016. 

5. L'Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 11/03/2016, es va aprovar el contracte menor
de serveis amb l'arquitecte i urbanista, Sr. Jaume Luis Salas, per dur a terme la redacció, en fase d’avanç, del
Pla Especial de l’Àrea de Reconversió Territorial 11.1 Façana d’Inca i modificació puntual núm. 2 del PGOU
d’Inca per a l'adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART Façana d’Inca.

6. En diferents ocasions s'ha dut a terme reunions tècniques entre els serveis tècnics del Departament de
Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca i els serveis tècnics municipal i el Sr. Jaume Luis Salas, amb
l’objecte de definir i cercar punts de trobada, tant respecte a la modificació puntual que ara ens ocupa, com
per l'avanç de l'abast i contingut del Pla Especial. 



7. En tot cas, a la reunió mantinguda dia 19/05/2016 va quedar definida i consensuat els límits i/o delimitació
que havia de tenir l'ART 11.1, Façana d'Inca, atès la necessitat d'adequar a la realitat física l'àmbit del Pla
Especial i donar-li una major coherència i claredat. 

8.  Per  part  del  redactor  de  la  modificació  puntual  es  va presentar  nova documentació  rectificada amb
l’objecte d’adaptar-se a les darreres converses mantingudes amb el Departament de Territori i i Urbanisme
del Consell de Mallorca. 

9. En data 14 de juny de 2016, s'ha emès el corresponent informe tècnic de forma conjunta per l'enginyer i
l'arquitecte tècnic municipal, atesa la baixa laboral de l'arquitecte municipal des de dia 3/06/2016, envers la
modificació puntual manifestant el següent: 

"INFORME TÈCNIC QUE EMETEN DE FORMA CONJUNTA L’ENGINYER I  L'ARQUITECTE TÈCNIC
MUNICIPAL ENVERS LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL PGOU 2012 PER A LA MODIFICACIÓ
DE L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL, ART 11.1 FAÇANA D’INCA DEFINIDA
AL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA.
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13. ANTECEDENTS

El Pla Territorial Insular de Mallorca, estableix a la NORMA 39:

Per tal de dur a terme operacions d'esponjament, implantació o millora d'equipaments,
infraestructures i dotacions de serveis, a les àrees de desenvolupament urbà, i de dur a terme
operacions de millora del paisatge urbà i rural, el Pla crea les Àrees de Reconversió Territorial
següents: (en aquelles en què l’operació inclou nou creixement lligat a l’ART aquest també
s’indica a continuació).

ART 11.1 Façana d’Inca

Els         instruments         de         planejament         general         municipal         han         de         recollir,         o         proposar         de         forma
detallada,         la         delimitació de les àrees de reconversió anteriors que es localitzin, en tot o en part,
dins el seu àmbit territorial en l’adaptació de l'esmentat planejament al Pla Territorial Insular.

Quant a l’execució de l’Àrea de Reconversió territorial, s’estableix a la Norma 40 es defineix
l’ART 11.1 com d’execució diferida, i per les ART d’execució diferida regula:

Norma 40. Desenvolupament i execució (AP)

b. Les         ART         diferides         són         les         que         per         al         seu         desenvolupament         i         execució         necessiten
incorporar-se prèviament al planejament general en el moment de la seva adaptació
completa al Pla Territorial.

Fins que no es produeixi el desenvolupament reglamentari esmentat a la disposició addicional
segona de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears
i de Mesures Tributàries, els plans de Reconversió Territorial i els projectes de Millora Territorial
es formularan mitjançant plans especials que hauran de ser aprovats definitivament pel Consell
Insular de Mallorca.

Quant a l’ART 11.1 de la Façana d’Inca el Pla Territorial Insular de Mallorca marca els següents objectius:



Aquestes són operacions estratègiques de rehabilitació i millora dels accessos i de la qualitat
urbana dels tres nodes territorials, Palma. Inca i Manacor.

1. Millorar la imatge de la ciutat.

2. Crear un nou polígon industrial.

3. Implantar l’hospital comarcal d’Inca.

4. Crear  una  nova  zona d’equipaments  i  de serveis  entre  l’hospital  i  el  sòl  urbà
d’Inca.

5. Millorar  els  accessos a  la  ciutat  d’Inca,  especialment  els  de les  carreteres  de
Sineu i de Llubí.

6. Crear zones verdes en els accessos a la ciutat.

La delimitació de l'ART 11.1 ve grafiada a l’annex I del PTIM.

El planejament municipal vigent és:

• Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla Territorial Insular de
Mallorca, aprovat definitivament amb prescripcions el 26 d’octubre de 2012 (BOIB
núm. 176 de 27 de novembre de 2012).

• Modificació puntual núm. 1 relativa al nou accés des de la ronda de Migjorn al carrer
Teixidors classificada com a sòl urbà i qualificada com sòl industrial i comercial, de
superfície total de 1.298,90 m2, passin a tenir la qualificació de sistema viari. (BOIB 181
de 12 de desembre de 2015).

• Pla Parcial Sector 1 Nou Polígon Industrial, de Serveis i Tecnològic, aprovat
definitivament amb prescripcions el 27 de juliol de 2012.

• A l’any 2006 es va iniciar la tramitació del Pla Especial de l’ART 11.1 Façana
d’Inca, si bé s’ha manifestat la voluntat de l’equip de govern de desistir de la seva
tramitació, aquesta s’ha fet efectiva amb el desistiment de l’expedient davant la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears  i  farà  efectiva  al  mateix  acord  de
l'aprovació inicial de la present modificació, mitjançant el seu arxiu. 



• L'Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 11/03/2016, es va aprovar el
contracte menor de serveis amb l'arquitecte i urbanista Sr. Jaume Luis Salas, per dur a
terme la redacció, en fase d’avanç, del Pla Especial de l’Àrea de Reconversió Territorial
11.1 Façana d’Inca i modificació puntual núm. 2 del PGOU d’Inca per a l'adequació a la
realitat de l’àmbit de l’ART Façana d’Inca.

El PGOU recull a l’article 160 els criteris de l’ART d’acord amb el PTIM.

Article 160. Ordenació de l’ART façana d’Inca

El compliment dels objectius del PTM respecta a la façana d’Inca han estat objecte d’estudi
pormenoritzat en el Pla Especial de la Façana d’Inca que         està         en         tramitació. L’ordenació
resultant s’incorpora als plànols d’ordenació suposant la classificació com a sòl urbanitzable
dels sectors 1, 6, 7, 9 i 10 delimitats als plànols d’ordenació. La resta dels terrenys inclosos
dins l’àmbit es classifiquen com a Sistemes Generals, cas de l’Hospital d’Inca i el
Poliesportiu, i Sistemes Generals d’Espais Lliures Públics. Una part de l’àmbit resta en
classificació de sòl rústic de règim general amb unes limitacions específiques en quan a noves
construccions permeses.

Les classificacions de sòl dins l’àmbit de l’ART 11.1 proposades a l’adaptació així com el seu
desenvolupament i la seva execució material resten condicionades i diferides a la
tramitació de la referida ART, inclosa la seva avaluació ambiental, amb         l’excepció         del         Sector
1         Industrial, tot i que es tramita a l’empara del disposat a DT3ª de la Llei 4/2010

Així mateix, s’incorpora l’estudi paisatgístic de la façana d’Inca que haurà de tenir-se en
compte a l’hora de la redacció dels corresponents plans parcials i la resta d’interaccions
que afectin a la façana d’Inca, per tal d’aconseguir l’objectiu de la millora de la imatge de la
ciutat a la nova façana resultant.

I en el seu article 183 les mesures de protecció paisatgística dins l’àmbit de l’ART:

Article 183. Sòl Rústic Comú de Règim General dins l’àmbit de l’ART 11.1 façana Inca

En el sòl         classificat         com         a         rústic         general         no         ordenat         com         a         sòl         urbanitzable         ni         Sistemes
Generals         dins l’àmbit  de  l’ART.  11.1  s’estableixen  les  següents  mesures  de  protecció
paisatgística:

φ. Es prohibeixen les edificacions de nova planta.

γ. Les         edificacions  existents         destinades         a  usos  permesos         i         compatibles         en         la  seva
classificació  de sòl  rústic de règim general  podran ésser  objecte  d’ampliació  fins         el
vint-i-cinc per cent 

(25 %) de la superfície actual sempre que es compleixin la resta de paràmetres edificables
del PGOU i del PTM.

η. Els paràmetres de les edificacions es regulen segons el previst a l’article 169.

ι. El règim d’usos respectarà els de la matriu contemplada a l’article 169 bis.

e) Les condicions de l’edificació queden regulades al capítol IV del títol IX.

7. OBJECTE

L’objecte de la modificació és l’adequació a la realitat física de l’àmbit del Pla Especial de la
Façana d’Inca, ART. 11.1 del Pla Territorial Insular de Mallorca.

D’acord amb la memòria de la modificació puntual:



L’objecte de la modificació és l’adequació a la realitat de l’àmbit del Pla Especial de la
Façana d’Inca, que es correspon amb l'ART 11.1 del PTIM.

Han passat 12 anys des de l’aprovació definitiva del PTIM i el PGOU d’Inca es troba adaptat a
aquest. A l’any 2006 l’ajuntament d’Inca va iniciar la tramitació del pla especial de la
Façana d’Inca tot i que per diferents motius l’Ajuntament ha desistit d’aquesta tramitació i n’ha
iniciat una nova tramitació.

Davant aquest inici de tramitació del Pla Especial (en endavant PE) ens trobem amb la
necessitat de modificar el límit del PE incorporats en el PGOU vigent. Els motius són:

1. El PTIM va dibuixar els límits de l'ART 11.1 amb la cartografia MTIB de
SITIBSA de l’any 2001.

2. En aquells moments la Ronda sud d’Inca no estava executada.

3. EL PGOU d’Inca va incorporar aquest límit sense cap adaptació ni modificació.

Tot plegat ha provocat que els límits de l' ART inicials establerts pel PTIM no coincideixen
amb límits físics coherents, tant per la cartografia com per les modificacions que ha sofert
del territori, i és ara que disposem d’una cartografia (MTIB 2010) i Ortofotografia (PNOA 2015)
actualitzades que es corresponen amb una realitat física diferent de l’any 2001. És per això
que es deriva la necessitat de la present modificació dels límits de l'ART. establerts pel
PGOU.

En definitiva, el redactor de la Modificació puntual ha presentat la corresponent proposta amb la
documentació tècnica necessària que estableix la Llei 2/2014, d'ordenació i ús del sòl de les Illes
Balears i el seu Reglament general, per a la seva tramitació, quedant justificada la necessitat,
conveniència i oportunitat de la modificació que, en tot cas, tal com s'exposa al resum executiu,
no  es  modifica  cap  dels  documents  gràfics  i/o  escrits  del  PGOU  vigent,  incorporant  a  la
documentació del planejament general la nova delimitació de l'ART amb la present modificació
per  adequar-la  a  realitat  física  i  amb clau  territorial  per  poder  enllestir  el  Pla  Especial  amb
garanties.

12.  CONCLUSIÓ

S’informa favorablement la present proposta de modificació de planejament.

Fonaments de dret 

El 13/12/2004 es va aprovar definitivament el  Pla Territorial  Insular  de Mallorca (en endavant PTIM) que
defineix el nou model territorial per a tota l’illa. Posteriorment fou objecte de dues modificacions:

Modificació núm. 1 (aprovada el 3 de juny de 2010), BOIB núm. 90 del 15-06-2010.

Modificació núm. 2 (aprovada el 13 de gener de 2011), BOIB núm. 18 del 04-02-2011.

El PTIM estableix a la seva norma 39 que per tal de dur a terme operacions d’esponjament, implantació o
millora d’equipaments, infraestructures i dotacions de serveis, a les àrees de desenvolupament urbà, i de
dur a terme operacions de millora del paisatge urbà i rural, el Pla crea una sèrie d’àrees de reconversió
territorial  (en endavant ART). L'ART núm. 11 fa referència a operacions estratègiques en els tres nodes
territorials de l’illa:

11.1. Façana d’Inca
11.2. Façana de Manacor
11.3. Reconversió de la via de cintura de Palma



A la seva norma 40 estableix que l'ART 11.1 de la Façana d’Inca és una ART diferida. Les ART diferides són
les  que  per  poper  desenvolupar-les  i  executar-les  necessiten  incorporar-se  prèviament  al  planejament
general en el moment de la seva adaptació completa al Pla Territorial Insular.

Es marquen els següents objectius:

1. Millorar la imatge de la ciutat.
2. Crear un nou polígon industrial.
3. Implantar l’hospital comarcal d’Inca.
4. Crear una nova zona d’equipaments i de serveis entre l’hospital i el sòl urbà d’Inca.
5. Millorar els accessos a la ciutat d’Inca, especialment els de les carreteres de Sineu i de Llubí.
6. Crear zones verdes en els accessos a la ciutat.

Així mateix, el PTIM a la seva disposició transitòria vuitena estableix el règim de suspensió a les ART. 

Pel  que fa als àmbits espacials de les ART diferides suspèn la tramitació i  l’aprovació dels projectes o
instruments  que  impliquin  la  transformació  urbanística  del  sòl  dins  d’aquests  àmbits,  com  també  els
d’edificació o d’implantació d’usos a sòl rústic, mentre no es produeixi l’adaptació del planejament general a
les seves determinacions.  Quant  a la  justificació  d’aquestes ART el  PTIM justifica  en la seva memòria
(apartat 2.3.9) que són operacions estratègiques de rehabilitació i millora dels accessos i la qualitat urbana
dels tres nodes territorials: Palma, Inca i Manacor.

No obstant això, mitjançant la disposició transitòria tercer de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures
urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, es va establir l'excepció d’aquells sectors destinats a
ús industrial en el següents termes: 

“Dins dels dos anys posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, no serà necessària la prèvia adaptació del
planejament  urbanístic  municipal  al  pla  territorial  insular  per  poder  aprovar  plans  parcials  de  sòls
urbanitzables  d’ús  industrial,  així  com  dels  corresponents  instruments  de  gestió  que  facultin  la  seva
execució, sempre que es tracti de municipis que:

δ) Tenguin el planejament urbanístic general adaptat a les determinacions de les directrius
d’ordenació territorial.

ε) Es trobi edificat més del 65 % de sòl lucratiu urbà industrial.







La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 26
d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial
de Mallorca (PTI) amb prescripcions, incorporant la delimitació de l’àmbit de l'ART, Façana d'Inca que preveia el
PTIM. En el text normatiu del PGOU, es regula a l'article 160 els criteris pel desenvolupament del futur Pla
Especial, redacció que es realitza en el context que en aquell moment s’estava tramitant de forma simultània el
Pla Especial, i l'article 183 del PGOU estableix les mesures de protecció paisatgística en sòl rústic de règim
general afectat per l'àmbit de l'ART. 

Ara es planteja dur a terme una modificació puntual de l'àmbit actual de l'ART delimitada al PGOU, amb l’objecte
d’adequar-la a la realitat física actual i, en conseqüència, adaptar els límits del futur Pla Especial. 

Així per tant, primer serà necessari procedir a l'arxiu de l'expedient de Pla Especial iniciat a l'any 2006 i, una
vegada aprovada de forma definitiva la modificació puntual que es proposa, iniciar nou expedient per a la
redacció del Pla Especial que ha de desenvolupar i regular l'ART, Façana d'Inca. En aquest sentit, l'Ajuntament
va sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient, l'arxiu per desistiment de l'expedient d’avaluació ambiental respecte
al Pla Especial iniciat a l'any 2006, resolució que es va adoptar en data 11/04/2016. 

Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.

1. L'Ajuntament, atès els canvis que comporta aquesta modificació respecte a l'àmbit de l'ART 11.1 i, per tant del
Pla Especia, així com la necessitat de replantejar el contingut del Pla Especial, considera convenient procedir a
l'arxiu de la proposta de Pla Especial iniciada mitjançant acord plenari de data 26/01/2007, conforme a allò
previst a l'article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, respecte al desistiment que forma de finalització del procediment. 

2. L’article 53 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) i l'article 153 del Reglament
general de desenvolupament de la LOUS regulen la competència per a l’aprovació del planejament. En el cas
que ens ocupa, atès que es tracta d’una modificació de determinacions no estructural, la competència per a la
seva aprovació definitiva correspon a l’Ajuntament.

3. El procediment per a la seva aprovació serà allò previst a l’article 54 de la LOUS i els articles 154 i següents
del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66 de la Llei esmentada i els articles
171 i següents del Reglament, respecte a la seva formació, conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat,
obligatorietat i declaració d’utilitat pública.

4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 50 de la LOUS i articles 138, 139 i 140 del
Reglament general. 

5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, així com la normativa
bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambientals, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
considerant que la present Modificació de planejament s’ha de tramitar com a avaluació ambiental estratègica
simplificada, sense perjudici de considerar la possible exoneració d’avaluació ambiental, tal com es preveu a la
Llei 11/2006, per aquells plans que no tinguin efectes ambientals, com és el cas que ens ocupa. 

Així mateix, també és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. 

6. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim local, de 2 d'abril de
1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
quant a la tramitació dels instruments de planejament serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.



II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries aplicables són els
articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i
els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat  municipal que subscriu sotmet el
present, Informe-Proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa d’Urbanisme
i Medi Ambient perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per
resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. ACORDAR L'ARXIU de l'expedient relatiu a la proposta de Pla Especial de l'ART 11.1, Façana d'Inca, iniciada
a l'any 2006 mitjançant acord d'aprovació inicial adoptat en sessió plenària de dia 26/01/2007.

2. APROVAR INICIALMENT la proposta de Modificació puntual núm. 2, consistent en l’adequació a la realitat de
l’àmbit de l'ART11.1 (Diferida), Façana d'Inca, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental
estratègica simplificada que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas. 

3. SOTMETRE a informació pública pel termini de  quaranta-cinc dies (45 dies), mitjançant anuncis que es
publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la
seu  electrònica  de  l’Ajuntament,  la  proposta  de  Modificació  Puntual  i  el  document  d’avaluació  ambiental
estratègica simplificada; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els
suggeriments i allegacions que es considerin oportunes.

4.  SUSPENDRE l’atorgament  de  llicències  de  parcel·lació,  edificació  i  demolició  en  els  casos  que  pugin
contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació puntual. 

5. SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atesa la seva condició d’òrgan ambiental,
que iniciï del tràmit de consultes a altres Administracions públiques afectades envers a la present proposta
Modificació puntual de planejament, d’acord amb el previst a l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, en el cas que ho consideri oportú. 

6. SOL·LICITAR els informes corresponents a les administracions públiques que es puguin veure afectades per
la present Modificació puntual de planejament i, en particular, conforme a allò previst a l'article 54.5 de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús de sòl, al Consell Insular de Mallorca.  

7. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de
l'aprovació inicial es puguin veure afectats com a conseqüència de les modificacions introduïdes."

Per part del Secretari municipal es dona compte de que s'ha presentat una esmena a l'Informe-proposta relatiu
a la proposta de Modificació puntual núm. 2, consistent aquesta esmena amb la substitució completa, per major
aclariment, del dictamen que es presenta a ple. Essent el dictamen esmenat del següent contingut literal:

"INFORME-PROPOSTA ESMENAT     que emet el Lletrat assessor Municipal en relació a l’aprovació inicial de la 
Modificació Puntual núm. 2 del PGOU d’Inca, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1 
(Diferida), Façana d'Inca; perquè s’elevi a la decisió del  PLE DE L’AJUNTAMENT.  

I.- VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació Puntual núm. 2 de PGOU d’Inca consistent en 
l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1 (Diferida), Façana d'Inca; en resulten els Antecedents de fet 
següents: 

1.-  La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia
26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla 



Territorial de Mallorca (PTI) amb prescripcions. La publicació en el boib i entrada en vigor del nou planejament 
va ésser dia 27/10/2012. 

L'adaptació a les determinacions del PTI, va implicar, entre altres, la incorporació de l'àmbit que havia de 
comprendre l'Àrea de Reconversió Territorial, ART 11.1 Façana d'Inca.  

2.- Per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2007, es va aprovar inicialment el Pla 
Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial (ART) de la façana d’Inca 
prevista al PTM i es va sotmetre a informació pública la documentació del pla, així com l’informe de 
sostenibilitat.

3.- Per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2007, es va realitzar una nova aprovació 
inicial del Pla Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial (ART) de la 
façana d’Inca prevista al PTM i es va sotmetre, novament, a informació pública la documentació del pla, així 
com l’informe de sostenibilitat.

4.- Durant el tràmit ambiental per a la conformitat de la Memòria Ambiental del Pla Especial, es varen succeí 
diferents actuacions dins la Comissió Balear de Medi Ambient que han finalitzat, als efectes d''iniciar una nova 
proposta, en la sol·licitud, per part de l'Ajutament de l'arxiu de l'expedient d'avaluació ambiental estratègica. 
Arxiu que ha estat acordar per la CBM en data 11/04/2016. 

5.- L'Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 11/03/2016, es va aprovar el contracte menor
de serveis amb l'arquitecte i urbanista, Sr. Jaume Luis Salas, per dur a terme la redacció, en fase d’avanç, del
Pla Especial de l’Àrea de Reconversió Territorial 11.1 Façana d’Inca i modificació puntual nº 2 del PGOU
d’Inca per a la adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART Façana d’Inca.

6.- En diferents ocasions s'ha dut a terme reunions tècniques entre els serveis tècnics del Departament de
Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca i els serveis tècnics municipal i el Sr. Jaume Luis Salas, amb
l’objecte de definir i cercar punts de trobada, tant respecte a la modificació puntual que ara ens ocupa, com
per l'avanç de l'abast i contingut del Pla Especial. 

En tot cas, a la reunió mantinguda dia 19/05/2016 va quedar definida i consensuat els límits i/o delimitació
que havia de tenir l'ART 11.1, Façana d'Inca, atès la necessitat d'adequar a la realitat física l'àmbit del Pla
Especial i donar-li una major coherència i claredat. 

8.-  Per  part  del  redactor  de la modificació puntual  es va presentar  nova documentació rectificada amb
l’objecte d’adaptar-se a les darreres converses mantingudes amb el Departament de Territori i i Urbanisme
del Consell de Mallorca. 

9.- En data 14 de juny de 2016, s'ha emès el corresponent informe tècnic de forma conjunta per l'enginyer i 
l'arquitecte tècnic municipal, atès la baixa laboral de l'arquitecte municipal des de dia 3/06/2016, envers a la 
modificació puntual manifestant el següent: 

" INFORME TÈCNIC QUE EMETEN DE FORMA CONJUNTA L’ENGINYER I  L'ARQUITECTE TÈCNIC
MUNICIPAL ENVERS LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2  DEL PGOU 2012 PER A LA MODIFICACIÓ
DE L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL, ART 11.1 FAÇANA D’INCA DEFINIDA
AL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA.
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1. ANTECEDENTS

El Pla Territorial Insular de Mallorca, estableix a la NORMA 39:

Per tal de dur a terme operacions d'esponjament, implantació o millora d'equipaments, 
infraestructures i dotacions de serveis, a les àrees de desenvolupament urbà, i de dur a terme 
operacions de millora del paisatge urbà i rural, el Pla crea les Àrees de Reconversió Territorial 
següents: (en aquelles en que l’operació inclou nou creixement lligat a l’ART aquest també 
s’indica a continuació).

ART 11.1 Façana d’Inca

Els         instruments         de         planejament         general         municipal         han         de         recollir,         o         proposar         de         forma   
detallada,         la         delimitació de les àrees de reconversió anteriors que es localitzin, en tot o en part, 
dins el seu àmbit territorial en l’adaptació de l'esmentat planejament al Pla Territorial Insular.

En quant a l’excució de l’Àrea de Reconversió territorial, s’estableix a la Norma 40 es defineix 
l’ART 11.1 com d’execució diferida, i per les ART d’execució diferida regula:

Norma 40. Desenvolupament i execució (AP)

b. Les         ART         diferides         són         les         que         per         al         seu         desenvolupament         i         execució         necessiten   
incorporar-se prèviament al planejament general en el moment de la seva adaptació 
completa al Pla Territorial.

Fins que no es produeixi el desenvolupament reglamentari esmentat en la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les 
Illes Balears i de Mesures Tributàries, els Plans de Reconversió Territorial i els Projectes de 
Millora Territorial es formularan mitjançant Plans Especials que hauran de ser aprovats 
definitivament pel Consell Insular de Mallorca.

En quant a l’ART 11.1 de la Façana d’Inca el Pla Territorial Insular de Mallorca marca els següents 
objectius:

Aquestes són operacions estratègiques de rehabilitación i millota dels accesos i de la qualitat 
urbana dels tres nodes territorials, Palma. Inca i Manacor.

1. Millorar la imatge de la ciutat.

2. Crear un nou polígon industrial.

3. Implantar l’hospital comarcal d’Inca.

4. Crear  una  nova  zona d’equipaments  i  de serveis  entre  l’hospital  i  el  sòl  urbà
d’Inca.

5. Millorar  els  accessos a  la  ciutat  d’Inca,  especialment  els  de les  carreteres  de
Sineu i de Llubí.

6. Crear zones verdes en els accessos a la ciutat.

La delimitació de la ART 11.1 ve grafiada en l’Annex I del PTIM.



El planejament municipal vigent és:

• Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla Territorial insular
de Mallorca, aprovat definitivament amb prescripcions el 26 d’octubre de 2012
(BOIB Núm. 176 de 27 de novembre de 2012).

• Modificació Puntual nº1 relativa al nou accés des de la ronda migjorn al carrer
Teixidors classificada com a sòl urbà i qualificada com sòl industrial i comercial, de
superfície total de 1.298,90 m2, passin a tenir la qualificació de sistema viari. (BOIB 181
de12 de desembre de 2015).

• Pla Parcial Sector 1 Nou Polígon Industrial, de Serveis i Tecnològic, aprovat
definitivamente amb prescripcions el 27 de juliol de 2012.

• A l’any 2006 es va iniciar la tramitació del Pla Especial de l’ART 11.1 Façana
d’Inca, si be s’ha manifestat la voluntat de l’equip de Govern de desistir de la seva
tramitació, aquesta s’ha fet efectiva amb el desistiment de l’expedient davant la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears  i  farà  efectiva  al  mateix  acord  de
l'aprovació inicial de la present modificació, mitjançant el seu arxiu. 

• L'Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 11/03/2016, es va
aprovar el contracte menor de serveis amb l'arquitecte i urbanista, Sr. Jaume Luis Salas, per
dur a terme la redacció,  en fase d’avanç,  del  Pla  Especial  de l’Àrea de Reconversió
Territorial  11.1  Façana  d’Inca  i  modificació  puntual  nº  2  del  PGOU  d’Inca  per  a  la
adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART Façana d’Inca.

El PGOU recull a l’article 160 els criteris de l’ART d’acord amb el PTIM.

Article 160. Ordenació de l’ART façana d’Inca

El compliment dels objectius del PTM respecta a la façana d’Inca han estat objecte d’estudi
pormenoritzat en el Pla Especial de la Façana d’Inca que         està         en         tramitació. L’ordenació
resultant s’incorpora als plànols d’ordenació suposant la classificació com a sòl urbanitzable
dels sectors 1, 6, 7, 9 i 10 delimitats als plànols d’ordenació. La resta dels terrenys inclosos
dins l’àmbit es classifiquen com a Sistemes Generals, cas de l’Hospital d’Inca i el
Poliesportiu, i Sistemes Generals d’Espais Lliures Públics. Una part de l’àmbit resta en
classificació de sòl rústic de règim general amb unes limitacions específiques en quan a noves
construccions permeses.



Respecte aquesta qüestió, s'ha de dir que l'informe de data 24/05/2016 no constava signat a l'expedient
administratiu, encara que si havia un borrador del mateix. Davant aquesta situació i atès que l'arquitecte
estava de baixa des de dia 3/06/2016, per part del batle es va sol·licitar a l'enginyer i l'arquitecte tècnic
municipal  l'estudi  de  la  documentació  de  la  modificació  i  el  corresponent  informe tècnic,  atès  l'interès
municipal de dur a terme a Ple la modificació de planejament en qüestió. Tal i com hem indicat, l'informe va
ésser emès en data 14/06/2016 amb sentit favorable.  

11.- Incorporat al lloc de treball, l’arquitecte municipal emet informe en data 23/06/2016, on planteja una sèrie
de deficiències tant de caràcter tècnic, jurídic i altres de contingut d’opinió personal envers a l’oportunitat i
conveniència de la present modificació puntual.

12.-  Dictaminada la  Modificació  per  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme i  Habitatge en  sessió  de dia
20/06/2016, amb posterioritat ens trobam amb una situació atípica, atès que s'han emès dos informe tècnics
contradictoris als efectes de tramitar la modificació de planejament, la qual cosa implica ser analitzada a
continuació a l’apartat de fonaments de dret.  

Fonaments de dret 

El 13/12/2004 es va aprovar definitivament el Pla Territorial  Insular  de Mallorca (en endavant PTIM) que
defineix el nou model territorial per a tota l’illa. Posteriorment fou objecte de dues modificacions:

Modificació núm. 1 (aprovada el 3 de Juny de 2010), BOIB Num. 90 del 15-06-2010

Modificació núm. 2 (aprovada el 13 de Gener de 2011), BOIB Num. 18 del 04-02-2011.

El PTIM estableix, a la seva Norma 39 que per tal de dur a terme operacions d’esponjament, implantació o
millora d’equipaments, infraestructures i dotacions de serveis, a les àrees de desenvolupament urbà, i de
dur a terme operacions de millora del paisatge urbà i rural, el Pla crea una sèrie d’àrees de reconversió
territorial  (en endavant  ART).  La  ART nº11  fa  referència  a  operacions  estratègiques en  els  tres nodes
territorials de l’illa:

11.1. Façana d’Inca
11.2. Façana de Manacor
11.3. Reconversió de la Via de Cintura de Palma

En la seva Norma 40 estableix que la ART 11.1 de la Façana d’Inca és una ART Diferida. Les ART diferides
són les que per poper desenvolupar-les i executar-les necessiten incorporar-se prèviament al planejament
general en el moment de la seva adaptació completa al Pla territorial insular.

Es marquen els següents objectius:

1.Millorar la imatge de la ciutat.
2.Crear un nou polígon industrial.
3.Implantar l’hospital comarcal d’Inca.
4.Crear una nova zona d’equipaments i de serveis entre l’hospital i el sòl urbà d’Inca.
5.Millorar els accessos a la ciutat d’Inca, especialment els de les carreteres de Sineu i de Llubí.
6.Crear zones verdes en els accessos a la  ciutat.

Així mateix el PTIM en la seva Disposició transitòria vuitena estableix el règim de suspensió a les ART. 

Pel  que fa als àmbits espacials de les ART diferides suspèn la tramitació i  l’aprovació dels projectes o
instruments  que  impliquin  la  transformació  urbanística  del  sòl  dins  d’aquests  àmbits,  com  també  els



d’edificació o d’implantació d’usos a sòl rústic, mentre no es produeixi l’adaptació del planejament general a
les seves determinacions. En quant a la justificació d’aquestes ART el PTIM justifica en la seva memòria
(apartat 2.3.9) que són operacions estratègiques de rehabilitació i millora dels  accessos i la qualitat urbana
dels tres nodes territorials: Palma, Inca i Manacor.

No obstant això, mitjançant la Disposició transitòria tercer de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures
urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, es va establir l'excepció d’aquells sectors destinats a
ús industrial en el següents termes: 

“Dins dels dos anys posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, no serà necessària la prèvia adaptació del
planejament  urbanístic  municipal  al  pla  territorial  insular  per  poder  aprovar  plans  parcials  de  sòls
urbanitzables  d’ús  industrial,  així  com  dels  corresponents  instruments  de  gestió  que  facultin  la  seva
execució, sempre que es tracti de municipis que:

a) Tenguin  el  planejament  urbanístic  general  adaptat  a  les  determinacions  de  les
Directrius d’Ordenació Territorial.

b) Es trobi edificat més del 65% de sòl lucratiu urbà industrial.

En cas que hi hagi part de l’àmbit d’actuació qualificat com a àrea de protecció territorial de carreteres,
aquests terrenys quedaran integrats en el sòl urbanitzable i es destinaran a sistema general d’espai lliure
públic.

Així mateix, les determinacions d’aquesta disposició només seran d’aplicació a un sector per municipi, i
l’aprovació inicial  del  pla parcial  requerirà d’informe favorable del  consell  insular  corresponent,  relatiu a
l’anàlisi  d’alternatives que hi hagi més d’un sector proposat,  al  compliment de la Llei 8/2009, de 16 de
desembre, de reforma de la Llei  11/2001, de 15 de juny,  d’ordenació de l’activitat  comercial  a les Illes
Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, a les determinacions del pla territorial insular i
als condicionants d’obligat compliment que tenguin efectes sobre la mobilitat i la integració paisatgística de
l’actuació.

En el cas que a l’entrada en vigor d’aquesta llei, el pla parcial que es pretengui aprovar ja hagués superat la
fase d’aprovació provisional,  el  consell  insular competent procedirà a la seva aprovació definitiva, si  bé
obligarà a incloure, com a prescripció, les determinacions que calguin, relatives al compliment de la Llei
8/2009, a les determinacions del pla territorial insular i als condicionants d’obligar compliment que tenguin
efectes sobre la mobilitat i la integració paisatgística de l’actuació.”

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 26
d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial
de Mallorca (PTI) amb prescripcions, incorporant la delimitació de l’àmbit de l'ART, Façana d'Inca que preveia el
PTIM. En el text normatiu del PGOU, es regula a l'article 160 els criteris pel desenvolupament del futur Pla
Especial, redacció que es realitza en el context que en aquell moment s’estava tramitant de forma simultània el
Pla Especial i a l'article 183 del PGOU estableix les mesures de protecció paisatgística en sòl rústic de règim
general afectat per l'àmbit de l'ART. 

Ara es planteja dur a terme una modificació puntual de l'àmbit actual de l'ART delimitada al PGOU, amb l’objecte
d’adequar-la a la realitat física actual i, en conseqüència, adaptar els límits del futur Pla Especial. 

Així per tant, primer serà necessari procedir a l'arxiu de l'expedient de Pla Especial iniciat a l'any 2006 i, una
vegada aprovada de forma definitiva la modificació puntual que es proposa, iniciar nou expedient per a la
redacció del Pla Especial que ha de desenvolupar i regular l'ART, Façana d'Inca. En aquest sentit, l'Ajuntament
va sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient, l'arxiu per desistiment de l'expedient d’avaluació ambiental respecte
al Pla Especial iniciat a l'any 2006, resolució que es va adoptar en data 11/04/2016. 



Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.

1.- L'Ajuntament, atès els canvis que comporta aquesta modificació respecte a l'àmbit de l'ART 11.1 i, per tant
del  Pla Especia, així  com la necessitat  de replantejar  el  contingut del  Pla Especial,  considera convenient
procedir a l'arxiu de la proposta de Pla Especial iniciada mitjançant acord plenari de data 26/01/2007, conforme
el previst a l'article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, respecte al desistiment que forma de finalització del procediment. 

2.- L’article 53 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) i l'article 153 del Reglament
general de desenvolupament de la LOUS, regula la competència per a l’aprovació del planejament. En el cas
que ens ocupa atès que es tracta d’una modificació de determinacions no estructural, la competència per a la
seva aprovació definitiva correspon a l’Ajuntament.

3.- El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 54 de la LOUS i els articles 154 i següents
del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66  de la llei esmentada i els articles
171 i següents del Reglament, respecte a la seva formació, conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat,
obligatorietat i declaració d’utilitat pública.

4.- Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 50 de la LOUS i articles 138, 139 i 140 del
Reglament general. 

5.- La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, així com la normativa
bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambientals, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
considerant que la present Modificació de planejament s’ha de tramitar com avaluació ambiental estratègica
simplificada, sin perjudici de considerar la possible exoneració d’avaluació ambiental, tal i com es preveu a la
Llei 11/2006, per aquells plans que no tinguin efectes ambientals, com és el cas que ens ocupa.  

Així mateix, també és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret-legislatiu 7/2015, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. 

6.- D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 2 d'abril
de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern
Local, en quant a la tramitació dels instruments de planejament serà necessari el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.

- Respecte als informes tècnics contradictoris emesos al present expedient de modificació puntual. 

Com  hem  exposat  als  antecedents  de  fet  del  present  informe,  consta  a  l’expedient  informes  tècnics
contradictoris  envers a  la  tramitació  de la  present  modificació  puntual.  Un informe conjunt  de l'enginyer  i
l'arquitecte tècnic municipal de data 14/06/2016 que avala la proposta de modificació presentada per l’equip
redactor i dos informes de l'arquitecte municipal, un primer de data 24/05/2016 que no constava inicialment
signat a l'expedient administratiu fins ara i un altre de dia 23/06/2016. 

Hem de recordar que estam davant una tramitació de modificació puntual no estructural on la competència per a
la seva aprovació definitiva correspon al Ple de l'Ajuntament, previ sol·licitud informe preceptiu no vinculant al
Consell de Mallorca (article 54 LOUS). Així mateix, tal i com s'exposa a la Memòria, es tracta d’una modificació
de PGOU però amb clau territorial, atès que l’objecte és adequar a la realitat física els límits de l'Àrea de
Reconversió Territorial 11.1, Façana d'Inca del PTIM, atès les variacions sobre el territori que s’han produït des
de la aprovació de l'instrument territorial des de l'any 2004 i fer-lo més coherent amb les necessitats municipals.

En aquest sentit, des de seu municipal i des del Consell de Mallorca, es varen tenir diferents reunions tècniques
i polítiques per concretar i consensuar l’abast de la present modificació puntual, com a passa prèvia per poder
enllestir amb garanties la redacció, de nou, del Pla Especial que ha de desenvolupar l'ART 11.1, Façana d'Inca. 



D’aquestes  reunions no podem obviar  les diferents  postures i  problemes que varen sorgir  per  enfocar  la
modificació de planejament, no obstant això al final es va arribar a un consens de com plantejar aquesta
modificació  amb una clara  vocació  territorial,  atès que no afectava ni  a  classificació  i  qualificació  de sòl,
aprofitaments i canvis d’usos del planejament vigent. 

Dit això, veiem que ara els informes de l’arquitecte municipal discrepen amb el plantejament de la proposta de
l'equip redactor  i  també amb l'informe tècnic municipal  de data 14/06/2016, principalment en les següents
qüestions: 

a) En primer lloc, respecte a la documentació de la proposta de modificació, aquesta reuneix tot els documents
preceptius que preveu la LOUS i el seu Reglament als efectes de la seva tramitació, coincidint amb la valoració
de l'equip redactor que es fa respecte a l’estudi econòmic i financer i l'informe de sostenibilitat econòmica, atès
que estam davant una modificació per ajustar els límits de l'ART i serà el Pla Especial que haurà de proposar i
valorar les intervencions oportunes a l’espai ampliat. 

b)  La  principal  qüestió  que  planteja  l'arquitecte  municipal,  es  respecte  a  la  falta  d'incorporació  de  les
prescripcions indicades a l'acord d'aprovació definitiva del PGOU d'Inca  de data 26/10/2012 i, per altre banda,
la necessitat de modificar determinats plànols d'ordenació del PGOU. 

En quant a la incorporació de les prescripcions que es varen establir a l’acord d’aprovació definitiva del PGOU
de 2012, hem de dir que es tracta d’un treball pendent i que no es pot demorar per més temps. No obstant això,
aquestes prescripcions són d’obligat compliment en l’aplicació del planejament municipal i, per tant, vinculants.
En tot cas, jo no he trobat cap precepte a la normativa urbanística autonòmica i insular, on hagi una prohibició
expressa de que no es puguin tramitar modificacions puntuals de planejament, sinó estan incorporades les
prescripcions imposades en el seu moment. De fet, l'Ajuntament d'Inca ja ha tramitat una primera modificació
puntual del PGOU de 2012, la qual ha estat aprovada de forma definitiva pel Ple Municipal dia 26/11/2015. 

No  obstant  això,  i  ja  entrant  en  la  segona  qüestió  sobre  la  necessitat  de  modificar  determinats  plànols
d'ordenació  del  PGOU,  dir  que  la  proposta  de  Modificació  puntual  que  es  presenta  per  l'equip  redactor,
consensuada amb els tècnics del Departament de Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, és realitza
sobre  una  documentació  gràfica  presentada  en  clau  territorial  i  aportant  plànol  neutre  del  nou  límit  que
s’annexarà a la documentació del PGOU de 2012, sense entrar a modificar una important quantitat de plànols
d'ordenació per evitar confusions pel fet de no estan encara incorporades les prescripcions. En aquest sentit,
entenem que el caràcter territorial de la modificació, atès que afecta de forma exclusiva als límits de l'ART 11.1,
Façana d'Inca incorporada al PGOU dins l’adaptació al PTIM, no ha de tenir incidència ni crear problemes
d’interpretació sobre l’ordenació urbanística de l’àmbit afectat, sempre i quan quedi clar, dins els corresponents
mitjans de publicitat del planejament aquest canvi de límits, sense perjudici de modificar els plànols d’ordenació
en el moment de la incorporació de prescripcions o durant la tramitació del Pla Especial. 

Així mateix, transcrivim la valoració i informe realitzat per l'arquitecte redactor de la Modificació puntual, Sr.
Jaume Luis Salas, valorant els informes de l'arquitecte municipal: 

"INFORME DE L’EQUIP REDACTOR.

MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PGOU  2012  PER  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ÀMBIT  DE  L’ÀREA  DE
RECONVERSIÓ TERRITORIAL, ART 11.1 FAÇANA D’INCA DEFINIDA AL PTIM

Jaume Luis Salas, arquitecte incorporat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, amb el número
de col·legiat 359416com a autor dela modificació puntualnº2del PGOUd’Inca.

EXPOSO:



Que vists els 2 informes l’arquitecte municipal, signats en dates 24 de maig de 2016 i 23 de juny de 2016,
sobre  la  documentació  presentada  de  la  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PGOU  2012  PER  LA
MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL, ART 11.1 FAÇANA D’INCA
DEFINIDA AL PTIM.

INFORMA:

Que considero adequada i  suficient la documentació gràfica presentada a la modificació puntualnº2 del
PGOU, i que aquesta consideració s’ha fet amb acord dels departaments d’Urbanisme i Territori del Consell
de Mallorca.

Que el fet que les prescripcions no estiguin incorporades a la documentació de PGOU, no impedeix la seva
aplicació,  atès  el  seu  caràcter  de  vinculants  des  de  l'aprovació  definitiva  del  PGOU  d'Inca  en  data
26/10/2012. No obstant això, per evitar possibles confusions i vist el caràcter territorial de la modificació, la
solució proposada passa per no modificarels plànols d'ordenació del PGOU afectats per l'àmbit de l'ART i
introduir nousplànols com annexes amb els nous límits sobre la base territorial."

En definitiva i com a conclusió, es considera que la present modificació es pot tramitar atès l'informe tècnic
favorable de data 14/06/2016 que avala la proposta de modificació, sempre que aquesta sigui la voluntat del
Ple, una vegada ha tingut coneixement de l'informe de l’arquitecte municipal manifestant les seves reticències,
les quals han estat contestades pel que subscriu en el present informe-proposta esmenat. 

II.- ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries aplicables són els
articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 2 d'abril de
1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals de 28 de novembre de 1986, el Lletrat municipal que subscriu sotmet
el  present,  Informe-Proposta FAVORABLE  a  la  consideració  del  president  de  la  Comissió  Informativa
d’Urbanisme i Medi Ambient perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan
competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- ESMENAR l'informe-proposta relatiu a la proposta de Modificació Puntual núm. 2, consistent en l’adequació
a la realitat  de l’àmbit  de l'ART11.1 (Diferida), Façana d'Inca, així  com a la documentació corresponent a
l’avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.  

2.- ACORDAR L'ARXIU de l'expedient relatiu a la proposta de Pla Especial de l'ART 11.1, Façana d'Inca,
iniciada a l'any 2006 mitjançant acord d'aprovació inicial adoptat en sessió plenària de dia 26/01/2007.

3.- APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 2, consistent en l’adequació a la realitat
de  l’àmbit  de  l'ART11.1  (Diferida),  Façana d'Inca  així  com a  la  documentació  corresponent  a  l’avaluació
ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.  

4.- SOTMETRE a informació pública pel termini de  quaranta cinc dies (45 dies), mitjançant anuncis que es
publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la
seu  electrònica  de  l’Ajuntament,  la  proposta  de  Modificació  Puntual  i  el  document  d’avaluació  ambiental
estratègica simplificada; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els
suggeriments i allegacions que es considerin oportunes.

5.- SUSPRENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i  demolició en els casos que pugin
contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual. 

6.- SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atès la seva condició d’òrgan ambiental,
que inici del tràmit de consultes a altres Administracions públiques afectades envers a la present proposta
Modificació puntual de planejament, d’acord amb el previst a l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, en el cas que ho consideri oportú. 



7.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es puguin veure afectades per
la present Modificació puntual de planejament i, en particular, conforme el previst a l'article 54.5 de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús de sòl, al Consell Insular de Mallorca.    

8.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de
l'aprovació inicial es puguin veure afectats com a conseqüència de les modificacions introduïdes."

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar l'esmena i n'esdevé el següent
resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i
Proposta per les Illes Balears, i sis (6) d'abstenció del grup municipal del Partit Popular. 

Seguidament es passa a votar el Dictamen esmenat i n'esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels
grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis (6)
vots en contra del grup municipal del Partit Popular. 

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de Urbanisme per
aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 2 del PGOU.

14. PROPOSTA DE LA BATLIA PER DONAR SUPORT A LA LLUITA DE LES ASSOCIACIONS LGTIB

Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre a votació la seva
inclusió dins l'ordre del dia i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els  reunits  consideren  PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  DONAR  SUPORT  A  LA  LLUITA  DE  LES
ASSOCIACIONS LGTIB, DE DATA 27 DE JUNY DE 2016, QUE TRANSCRITA textualment diu:

"PROPOSTA DE LA BATLIA EN RELACIÓ AMB EL  SUPORT AL DESENVOLUPAMENT,  RESPECTE I
VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE, FENT PALESA L’APROVACIÓ DE LA LLEI
PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER
ERADICAR LA LGTBI FÒBIA 

Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un posicionament positiu en
tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la inclusió dels drets de les persones que tenen,
com a forma de vida, tota expressió afectiva-sexual basada en la diversitat. Per tant, la societat ha vist
créixer  la seva acceptació, la seva tolerància i  el  seu respecte. Així,  s’han anat assimilant els diferents
posicionaments fruits també de les diverses normatives legals que han ajudat i han estat efectives en tot
l’Estat, fent-se palès un procés que significava una demanda social fortament vinculada amb les exigències
de la nostra ciutadania. 

No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís continuar avançant. Una mostra
d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes Balears on va ser aprovada el proppassat 17 de
maig,  la  LLEI  PER  A  GARANTIR  ELS  DRETS  DE  LESBIANES,  GAIS,  TRANS,  BISEXUALS  I
INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. Així, una de les conquestes dels moviments LGTBIQ
va ser cercar en tot moment la visibilització de totes les formes de convivència dutes a terme des de l’àmbit
de les diversitats afectives-sexuals perquè esdevinguin totalment inclusives, a la vegada que pugui permetre
amb la regulació adient, al mateix temps, protectora de tots els marcs de les situacions amb les quals els
col·lectius afectats per la proposta de llei, i puguin sostenir amb garanties efectives els drets i també les
diverses situacions de riscs. 

És necessari mencionar que l'Assemblea General de la Organització Mundial de la Salut (OMS) va ratificar
l’eliminació  de  l’homosexualitat  com a  malaltia,  el  17  de  maig  de  l’any  1990.  Això  va  determinar  una
confirmació i unes garanties que han de continuar amb la lluita per la normalització, per la visibilització de la
realitat derivada de totes les perspectives d’homosexualitat, lesbianisme i per la resta d’expressions de les



diferents vivències de totes les persones que senten com a pròpies les diverses vides afectives-sexuals tant
des del seu àmbit personal com també del social. 

De la mateixa manera, cal vincular els fets anteriorment esmentats amb l’origen de la celebració del Dia de
l’Orgull  que suposa recordar la història dels disturbis d'Stonewall  (Nova York,  EEUU) de 1969. Aquesta
commemoració es troba present en tot un seguit d’actes que cada any, els col·lectius LGTBIQ celebren de
forma  pública  per  tal  d’afavorir  la  tolerància  i  la  igualtat  de  lesbianes,  gais,  transsexuals,  bisexuals  i
intersexuals. Per tant, esdevé una data d’expressió pública de drets, de fer present i visible un camí de
normalització i respecte que, cada cop més, eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el compromís
social sense cap tipus de barrera. La celebració de la festa de l’Orgull simbolitza per un costat, un acte
festiu. Al mateix temps, cerca la implicació i fer present la força de la reivindicació dels drets de tots els
col·lectius esmentats. 

Tot així, encara manca per consolidar i normalitzar en aquest camp. Les diverses situacions discriminatòries,
de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara més greu, les pors que sovint es troben soterrades. A més de les
agressions que encara es donen a causa de rebuig a persones i  col·lectius, entre altres aspectes, ens
impulsen a la necessitat i el compromís social i institucional per reafirmar la lluita, a efectes de que pugui
assolir una íntegra tolerància, i inclusivitat, normalització que allunyi de la nostra societat, tota manca de
respecte basada en els drets i la justícia. És evident que s’ha avançat en drets i garanties. És cert també,
que el camí iniciat precisa encara molta més fermesa i més compromís des de diverses altres perspectives,
que ara a la CAIB, entre altres aspectes es concreta amb la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia, recentment aprovada.
BEN AMICS, essent una associació que fa més de 20 anys que està present a la nostra comunitat, fa de la
seva presència activa una acció de lluita i de suport als col·lectius LGTBIQ.

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord; 

· EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el marc de la política
municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i les reivindicacions de les postres associacions. 

· MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que s’exposa a la Llei per garantir
els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i
bifòbia construint un camí d’inclusivitat i de normalització per poder rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la
TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA. 

·  DONAR  suport,  i  promoure,  pràctiques  educatives,  formatives,  de  sensibilització  dins  les  àrees  de
l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals. 

Com a representació simbòlica, en aquesta moció es proposa que en el temps dels dies corresponents a la
celebració de l’Orgull,  sigui integrada a les balconades de l’Ajuntament la bandera que caracteritza a la
comunitat  LGTBIQ,  expressió  pública  del  compromís  que  la  corporació  municipal  aprova  amb aquesta
moció. Un compromís que genera vincles amb les diversitats i un compromís que desperta la inclusivitat i el
respecte, tenint present les situacions de dificultats i manca de llibertats, des del passat, fent palesa una
aposta ferma i transparent amb el present i futur vers tota la comunitat."

Finalitzades les intervencions es passa a votar la proposta i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de Batlia per donar suport a la lluita de les
associacions LGTIB.

15. PROPOSTA DE LA BATLIA DE SUPORT A LA TÈCNICA CONSTRUCTIVA DE PEDRA EN SEC COM
A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT



Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre a votació la seva
inclusió dins l'ordre del dia i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren Proposta de la Batlia de suport a la tècnica constructiva de pedra en sec com a
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que transcrita textualment diu:

"Proposta de Batlia de suport a la candidatura internacional de la tècnica constructiva tradicional de la
pedra en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

Exposició de motius

La  pedra  en  sec,  a  més  d'un  patrimoni  material  centrat  majoritàriament  en  les  construccions  que
marquen  el  nostre  paisatge  rural  (marges,  parets,  barraques,  camins,  etc.) ,  té  uns  valors
immater ia ls  de  caràcter  cul tural  únics.  Els  coneixements  i  la  tècnica  necessaris  per
construir-les,  els  oficis  relacionats amb  Ilur  construcció,  manteniment  i  ús,  són  alguns elements
d'aquest patrimoni immaterial.

És  tot  aquest  patrimoni  cultural  immaterial  que  es  pretén  que  sigui  declarat  Patr imoni  de  la
Humanitat  per  la  UNESCO. Amb aquest  reconeixement  internacional es veuria reconeguda
la tasca dels nostres avantpassats per conservar i transmetre tota la cultura de la pedra en sec
i,  a  la  vegada,  es  contribuiria a mantenir les activitats tradicionals lligades a ella i a conservar els
valors immaterials.

La candidatura a Patrimoni Cultural immaterial de la Humanitat és una iniciativa de diversos països
(Grècia,  Xipre,  França,  Espanya,  etc.).  Aquesta  candidatura  multinacional  està  coordinada  pel
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, a nivell de l'Estat, i pel Govern Balear, a nivell de les Illes
Balears. El Consell de Mallorca és l'entitat que impulsa la candidatura a la nostra illa.

La declaració de Patrimoni de la Humanitat és un repte que han d'assumir tots  els sectors de la
societat mallorquina, des de l'administració fins a totes les formes de la societat civil. Per assolir
aquest objectiu,  són clau la sensibilització,  la conscienciació i  la participació de la ciutadania i  de
tots els agents socials, així com la implicació de les entitats locals.

Es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:

Primer  -  L'Ajuntament  d' Inca  d óna suport a la candidatura internacional i  a la seva presentació
davant la UNESCO perquè es declari la tècnica constructiva tradicional  de  la  pedra  en  sec  com a
Patrimoni Cultural immaterial de la Humanitat.

Segon  -  L'Ajuntament  d'Inca  participa  d'aquesta  manera  en  el  procés  de  preparació  de  la
candidatura, i notificarà aquest acord al Departament de Medi Ambient del Consell  de Mallorca, el
qual el trametrà a les institucions que pertoqui perquè consti a l'expedient de la candidatura."

Des del grup municipal del Partit Popular demanen la possibilitat d'afegir una esmena. Així doncs, a
part  de  donar  suport  a  aquesta  declaració,  des  de  l'Ajuntament  d'Inca  sol·liciten  a  les
administracions  públiques  que,  en  els  projectes  de  totes  les  obres  públiques  en  què  s'hagin  de
construir  marges  o  reparar  marges  de  camins  o  carreteres,  estiguin  obligades  a  l'ús  d'aquesta
tècnica, i contribuir també en el paisatge original de les Illes. 

L'equip de govern recalca que sigui així sempre que sigui possible des d'un punt de vista tècnic.

Finalitzades  les  intervencions  de  tots  els  portaveus  municipals,  es  passa  a  votar  l'esmena  i
n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).



Seguidament  es  passa  a  votar  la  proposta  esmenada  i  n'esdevé  el  següent  resultat:  unanimitat
(21).

 

16.  PROPOSTA DE  LA BATLIA PER  A LA CREACIÓ  D'UNA OFICINA ESTABLE  DE  LA POLICIA
NACIONAL AL MUNICIPI D'INCA
Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre a votació la seva
inclusió dins l'ordre del dia i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a la creació d'una oficina estable de la Policia Nacional al
municipi d'Inca, que transcrita textualment diu:

"PROPOSICIÓ DE LA BATLIA RELATIVA A LA CREACIÓ D'UNA OFICINA ADMINISTRATIVA ESTABLE DE
LA POLICIA NACIONAL AL MUNICIPI D'INCA

Exposició de motius: 

Un dels deures de l'Administració local és garantir que els ciutadans puguin accedir al major i millor nombre
de serveis. La proximitat és garantia d'un millor servei i un estalvi tant de temps com de despesa per al
ciutadà evitant desplaçaments innecessaris.

Està demostrat que la descentralització de serveis públics és una eina de millora de la qualitat de vida dels
nostres habitants i per tant ha d'esser una prioritat la lluita per aconseguir més i millors serveis.

Avui  dia  al  nostre  municipi  els  ciutadans d'Inca,  juntament  amb ciutadans dels  municipis  veïns,  poden
realitzar la majoria de tràmits administratius, comptam amb oficines d'Hisenda, Seguretat Social i  oficina
d'ocupació, entre d'altres.

Inca  exerceix  un  clar  paper  de  capitalitat  comarcal  en  serveis  públics  i  també  en  matèria  econòmica
circumstàncies que ocasionen que moltes persones s’acostin al  nostre municipi  bé per motius laborals,
personals o per oci i compres.

Aquest model d'Inca com a capital des Raiguer s'ha de reforçar per aconseguir, a més de més serveis, una
millora del potencial comercial del municipi.

Des de fa ja uns anys a l'Ajuntament comptam amb un servei de gestió de documentació per tramitar el DNI
durant  dos  dies al  mes;  no obstant  això,  per  a  la  realització  d'altres  tràmits  com obtenir  o  renovar  el
passaport, la realització de visats o altres tràmits d’estrangeria, és necessari el desplaçament a les oficines
de la Policia Nacional de Palma o Manacor.

Son els  propis  ciutadans es que demanden un servei  més immediat  i  descentralitzat  i  amb una major
periodicitat, atès que actualment no es pot atendre a la demanda existent.

Segons les darreres dades oficials de l'INE, a Inca hi ha 30.651 habitants, i als municipis de la comarca
109.569 habitants, en total 140.220 habitants que es podrien beneficiar de manera directe del servei de
tramitació de documentació davant la Policia Nacional al nostre municipi.

Des del grup municipal del PSIB-PSOE creim que d'acord amb aquestes dades la sol·licitud de la creació
d’una  oficina  administrativa  estable  de  la  Policia  Nacional  al  municipi  d’Inca  està  més  que  justificat,
considerant com una necessitat la seva implantació en un curt termini.

Per tots aquests motius exposats, el  grup municipal del PSIB-PSOE presenta a la consideració del Ple
d’aquesta corporació la següent proposta d’acord: 



1.  L'Ajuntament d'Inca sol·licita al Ministeri de l’Interior i a Delegació de Govern que realitzin les gestions
oportunes per a la creació d’una oficina administrativa estable de la Policia Nacional al municipi d’Inca,
mitjançant la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament d’Inca

2. L’Ajuntament  d’Inca expressa la seva voluntat de negociar  un acord per a l’obertura d’aquest servei
mitjançant un conveni i es compromet a aconseguir un local per a aquesta finalitat.

3. Fer arribar aquests acords al Ministeri de l’Interior i a la Delegació del Govern a Balears."

L'equip de govern proposa esmenar la proposta en el sentit de que no sigui només seva, sinó que, atès que
és una qüestió de tot el consistori, fins i tot més que una proposta es consideri una declaració institucional. 

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar l'esmena i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament es passa a votar la Proposta esmenada i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
 

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia – Declaració Institucional per a la
creació d'una oficina estable de la Policia Nacional al municipi d'Inca.

17. MOCIONS URGENTS:

A) RÀDIO MUNICIPAL

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

"MOCIÓ PER DEMANAR A L’AJUNTAMENT AL PLE DE 30 DE JUNY DE 2016 QUE TREGUI A CONCURS
LA FREQÜÈNCIA DE LA RÀDIO MUNICIPAL

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular per demanar a l'Ajuntament que tregui
a concurs la freqüència de la Ràdio Municipal, la qual transcrita textualment diu:

ANTECEDENTS

Els mitjans de comunicació són una peça clau per la interacció entre tots els sectors d’una societat. Com
més en tenim i més plurals són, més rica és la informació que rep la ciutadania i per tant, redunda en un
millor nivell cultural dels seus destinataris. 

S’entén per mitjans de comunicació locals tots els instruments que permeten donar una política informativa
als ciutadans com els butlletins o revistes municipals, ràdios o televisions locals i, darrerament, les pàgines
web municipals. 

Avui en dia, els canals s’han ampliat i el món de les noves tecnologies ha revolucionat la comunicació però
es mantenen els mitjans tradicionals com els diaris i la ràdio que han sabut aprofitar la innovació tecnològica
per  seguir  informant  d’una manera més àgil  i  aconseguint  un nivell  d’immediatesa informativa que mai
haguéssim imaginat.

A la nostra Ciutat hem gaudit de canal de televisió i ràdio pròpia entre molts altres mitjans de comunicació.
Canals que ens permeteren conèixer de més a prop Inca i els seus protagonistes.

Canals que malauradament ja fa anys que desaparegueren.



Però centrats en el tema de la ràdio, que és el tema d’aquesta moció, a Inca ha estat molt popular Ràdio
Balear, que ha tengut seu a la nostra ciutat des de 1982 i després s'ha convertit en Inca Ràdio.

De fet, el 2013, l’ajuntament d’Inca va atorgar el premi Dijous Bo a aquest mitjà radiofònic reconeixent la
importància i el calat que ha suposat dins el dia a dia de la nostra ciutat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dos membres de Ràdio Balear continuaren el projecte radiofònic local, canviant el nom de Ràdio Balear a
Ràdio Inca i emetent des de la freqüència 89.0 FM. Aquests darrers dies han vist perillar el seu projecte,
atès que el propietari de la freqüència la vol fer servir en un nou projecte més ampli i al que li desitjam tots
els èxits però que no té com a centre, l’actualitat de la nostra ciutat.

És per això que des del Partit Popular elevam al Ple de l’Ajuntament el següent acord:

ACORDS

Demanar a l’Ajuntament d’Inca que, tan aviat com li sigui possible, tregui a concurs la freqüència municipal
per  garantir  tenir  un  mitjà  radiofònic  que  centri  la  seva  tasca  informativa  a  la  nostra  ciutat  i  els  seus
habitants.

Finalitzades les intervencions, el grup municipal de MÉS per Inca proposa una esmena consistent que, a
més, aquest mitjà radiofònic en la tasca informàtica de la ciutat d'Inca i dels seus habitants a la vegada ho
faci des d'un enfocament de servei public obert a la participació de la ciutadania inquera i les seves entitats.

Es passa a votar l'esmena i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament es passa a votar la proposta esmenada i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
 

B) DEVOLUCIÓ D'AVAL

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).

El Sr. Batle president demana una explicació al Sr. Secretari al respecte.

Els reunits consideren la següent Proposta:

"PROPOSTA DE LA BATLIA   en relació amb la devolució de l’aval dipositat per l’entitat Proneco, SA per garantir
les reclamacions del subcontractista de les obres de la plaça de Mallorca derivades del Procediment ordinari
civil 330/2009, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.  

Antecedents de fet

1.- Com a conseqüència del Procediment Ordinari núm. 330/2009 tramitat davant la jurisdicció civil,  es va
dipositar aval per part de l’entitat Proneco y Obras, SA, antiga concessionària de l’aparcament de la plaça
Mallorca,  a  la  Tresoreria  Municipal  per  un  import  de  122.262,84  €,  a  l'efecte  de  garantir  una  hipotètica
reclamació  de  l’entitat  subcontractista,  Construcciones  S’Esglai,  SL,  contra  l’Ajuntament,  així  ho  diu
expressament la fiança. 



2. La responsabilitat de l’Ajuntament es va resoldre al procediment civil amb la seva absolució en totes les
pretensions  plantejades  contra  la  seva  persona,  tant  a  primera  instància  com  després  a  la  sentència
d’apel·lació. 

3. Davant aquesta situació, per part de l’entitat Proneco y Obras, SL, es va sol·licitar la devolució de l’aval,
argumentant que la finalitat per la qual es va constituir havia cessat. 

En un primer moment,  l’Ajuntament va considerar que abans de procedir a la seva devolució, s’havia de
comprovar quines garanties havia aportat l’entitat Proneco y Obras, SA a l’entitat bancària que va atorgar l’aval
(Deutsche Bank), per si era convenient declarar el seu embargament preventiu; en conseqüència, es va adoptar
la mesura cautelar prevista a l’article 72 de la Llei 30/1992 dins l’acord plenari de dia 27/03/2013. 

4.- Per part de l’entitat bancària Deutsche Bank, en data de registre d’entrada 23/04/2013 i 30/04/2013, es va
informar que no existia cap garantia real de la titularitat del Proneco y Obras, SA que servísi de contra garantia.

5. Per part del secretari de l’Ajuntament es va emetre informe jurídic dia 21/08/2014, justificant la devolució de
l’aval en qüestió i, per tant, que el Ple de l’Ajuntament adoptés l’acord corresponent. 

En aquest sentit, en data 25/08/2014 es va sotmetre a la consideració del Ple la devolució de l’aval, no obstant
això, finalment va quedar l’assumpte damunt la taula. 

6.  Per  part  de  l’entitat  Proneco  y  Obras,  SA,  s’ha  presentat  recurs  contenciós  administratiu  contra  l’acte
administra presumpte de denegació de devolució de l’aval, i donà lloc al Procediment ordinari 147/2015 que es
tramita davant el Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 2 de Palma. 

Quant a aquest procediment, ambdues parts han acordat suspendre la seva tramitació, atesa la possibilitat
d’arribar a un acord transaccional sense cap cost per a les parts. 

En data 30 de juny de 2016, registre d'entrada núm. 8.645, la procuradora de l'entitat Porneco SA, Sra. María
del Carmen Serra Llull, presenta escrit en el qual manifesta que, si l'Ajuntament procedeix a la devolució de
l'aval  abans del  dia 15 de juliol  de 2015,  renuncia a la reclamació de costes,  i  danys i  perjudicis com a
conseqüència de la retenció de l'aval, i es compromet a desistir del recurs.

Fonament de dret 

Una vegada que s’ha analitzat els antecedents i la situació per la qual es va constituir l’aval en qüestió, i vist
l’informe jurídic que va emetre el secretari de l’Ajuntament envers aquest tema, el qui subscriu considera el
següent: 

1. L’aval es va constituir per garantir una finalitat concreta que era la reclamació de Construcciones S’Esglai SL
contra l’Ajuntament, per tant, en el moment que aquesta reclamació va perdre la seva finalitat, atès que les
sentències  judicials  varen  absoldre  a  l’Ajuntament  de  totes  les  pretensions  del  demandant,  correspon  la
devolució de l’aval. 

2. En aquest sentit, a l’informe del secretari es fa referència a l’article 1.827 del Codi civil, on s’estableix que la
fiança no es pot estendre a més del contingut d’ella, fent referència a vàries sentències del Tribunal Suprem on
es deixa clar que les fiances s’ha de destinar a la seva finalitat, és a dir, a allò per la qual es va constituir. 

En conseqüència, a pesar de les obligacions que l’entitat Proneco y Obras, SA pugui mantenir amb l’Ajuntament
derivades de la resolució del contracte de concessió d’obra pública, l’aval que ara se sol·licita la seva devolució
no es pot estendre a les obligacions esmentades. Per altra banda, la reclamant, si es fa l'entrega de l'aval abans
del dia 15 de juliol de 2016, renuncia a la reclamació de les costes, i de qualsevol dany i perjudici causat com a
conseqüència de la retenció, i es compromet al desistiment del recurs.



Per tot això, atès el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de les bases de
règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat assessor municipal
que subscriu sotmet el present Informe-proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió
Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- PROCEDIR a la devolució del document original d’aval de l’entitat Deutzche Bank, S.A., de data 11 de
novembre de 2005, núm. 205010991, per import de 122.262,84€. 

2.-  NOTIFICAR el  present acord a l’entitat  PRONECO Y OBRAS, SA i  a l’entitat  Deutsche Bank, SA, tot
significant-li que està a la seva disposició a les oficines municipals per la retirada del document original."

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar la Proposta  i n'esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents
d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular. 

18. PRECS I PREGUNTES 

GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR

El Sr. Torres formula els següents:

1. Demana que consti en acta, en nom del grup municipal del PP, el seu reconeixement a la directora de
l'Escoleta Infantil Toninaina, la Sra. Joana Planas Ramis, per la seva trajectòria professional de més de 36
anys al front d'una institució tan important i de tant  abast social com és aquesta. Prega a l'actual equip de
govern que reti el reconeixement que es fa habitualment a tots els empleats municipals, després de fer feina
per l'Ajuntament i per aquesta ciutat més de 36 anys.

El Sr. Batle recull el seu prec.

2. Reitera un ple més que tenen pendents de contestar moltes preguntes per escrit, demana si tenen la
intenció de fer-ho o no, perquè, si no ho recorda malament, aquest mes no n'han contestat cap, menys les
dues que ha comunicat el batle abans de començar la sessió plenària. Repeteix que li consta que hi ha
moltes preguntes pendents.

El Sr. Batle respon que els les contestaran.

3. Demana si tenen prevista la contractació o la creació de noves places de policies locals, ja que la plantilla
comença a tenir dificultats per cobrir els serveis necessaris.

La Sra. Triguero respon que li agradaria contestar aquesta pregunta per escrit.

El Sr. Torres ho accepta. 

4.  Manifesta  que  s'han  rebut  queixes  del  serral  de  les  monges  perquè  està  ple  d'excrements  de  ca.
Considera que hi haurien de donar solucions, netejar-lo més sovint i sobretot reivindica que s'escoltin les
queixes dels ciutadans.

5. Afirma que tenen constància de queixes que assenyalen que hi ha cans que entren dins els horts urbans i
espenyen el que hi ha sembrat.

El Sr. Batle interromp perquè l'anterior pregunta semblava ser un prec i s'ha convertit  en una pregunta.
Demana al Sr. García com a responsable del serral que contesti al Sr. Torres.



El Sr. García respon que escolten les queixes de tots els ciutadans i que intenten i procuren posar-hi remei.

El Sr. Torres entén que no ha contestat el que ha demanat.

El Sr. García respon que no ha contestat el que ell volia escoltar.

El Sr. Torres diu que els excrements dels cans segueixen al serral de les monges, que segueix sense estar
net.
 
El Sr. García demana al Sr. Torres quants n'hi ha exactament. 

El Sr. Torres contesta que no té costum de comptar-los. 

El Sr. García esmenta que no se sap si els han retirat o no. 

El Sr. Torres respon que tal vegada és feina seva comptar-los, ja que governa. 

El Sr. García respon que en absolut.

El Sr. Torres comenta que ara que vol posar ADN a les dejeccions dels cans podrà saber de qui és aquesta,
d'acord amb la normativa que s'aprova avui. 

El Sr. García li respon que ell ha votat en contra d'aquestes solucions i d'una iniciativa per posar-hi remei.

El Sr. Batle fa un incís que es reconduesqui el tema a fer precs i preguntes, pregunta- resposta. 

El Sr. Torres manifesta que ha fet una pregunta referent als cans que espenyen els horts urbans.

El Sr. García respon que els titulars dels horts l'han informat que hi ha algun animal que pareix que mossega
alguna tomàtiga a nivell de terra, però que no han estat capaços d'identificar si era una merla, una gavina o
qualque altra casta d'animal. Ara bé, no consta que hi hagi cans que mosseguin les tomàtigues. S'inclina
perquè sigui una gavina. 

El Sr. Torres assenyala que podria ser un ànec... Afirma que, si té plomes, es mou com un ànec i fa nyec, és
un ànec.

El Sr. García respon que, si era un ànec, està clar que no era un ca.

El Sr. Batle torna a fer un incís per demanar que se cenyeixin a pregunta-resposta.

6. El Sr. Torres manifesta haver llegit en premsa que es crearà una xarxa d'aigües no potable per regar les
zones verdes; li pareix molt bona iniciativa, però mentrestant preguen regar les zones verdes, que estan
totes seques, com per exemple la plaça del Blanquer, on hi ha plantes sembrades de fa anys ja arrelades i
enguany estan quedant seques o qualcuna ja és morta.

El Sr. García respon que el problema de la majoria de les zones verdes és que estan encara sense rec i la
majoria  són  d'aigua  potable,  assenyala  que  estan  en  una  situació  de  sequera  i  que  cal  prendre  una
determinació. Moltes zones verdes d'Inca estan deficitàries, com ha dit abans en relació amb l'Ordenança
sobre arbrat, jardins i espais verds, agraeix l'esforç de votar a favor d'una iniciativa del regidor de Medi
Ambient, comenta també que s'ha explicat el camí a seguir. Considera que s'ha de procurar sembrar plantes
autòctones de fàcil manteniment, amb un sistema de rec més estructurat del qual ara no es disposa, i que
s'ha de tenir.  Contesta que no es pot arreglar  en un any ni  en dos allò a què no s'ha posat remei en
vint-i-dos, però després d'un any, dos, tres, quatre ja es veurà. Reconeix que hi ha un tema deficitari amb els



jardins que s'ha demostrat i que avui s'ha agafat una iniciativa que seguiran, i esperen notar les millores,
com per exemple en el serral, que tant li preocupa. Esmenta que hi ha més de 800 plantes dins cossiols en
rec per ressembrar-les a les zones verdes públiques d'Inca, plantes que han vengut del viver de Menut que
s'han de cuidar perquè cresquin. Les iniciatives són moltes, i  aquesta és que no es regarà amb aigua
potable, sinó amb camions d'aigua no potable.

El Sr. Torres assenyala que simplement amb un camió d'aigua no potable es pot regar, i no tendran aquests
problemes de les zones verdes que estan seques; conclou que la solució és fàcil.

7. Exposa haver rebut queixes dels carrers d'Antoni Torrandell i Rafel Alberti perquè els embornals estan
obstruïts i n'hi ha algun de tapat. Es pensa que el problema ve des que es va asfaltar els carrers.

La Sra. Barceló respon que no l'hi consta, però que en pren nota.

8. El Sr. Torres demana quines actuacions s'han duit a terme davant la denúncia dels veïns del camí Vell de
Muro sobre l'abocador il·legal ple d'enderrocs i vidres a prop d'un bosc, i amb perill que es cali foc.

El Sr. Batle respon que hi va anar la policia i que des de l'Àrea d'Urbanisme també es va efectuar l'ordre
d'execució.

El Sr. Torres demana si no es farà net.

El Sr. García respon que és una propietat privada.

9. Informa que segueixen les queixes de veïns del parc d'Europa per falta de manteniment, les quals han
reiterat, i que comencen a aparèixer a la pàgina web de l'Ajuntament. Demana si es pensa donar-hi solució.

El Sr. García respon que no sap de quina pàgina web parla, que efectivament l'altre dia sí que sortien dues
fotografies d'excrements de ca, si es refereix a aquestes. Creuen que el manteniment del parc d'Europa és
més que satisfactori. Esmenta que podria ser que, si s'hagués votar a favor de l'Ordenança de la tinença
responsable d'animals domèstics i no en contra, haurien posat la primera pedra per intentar remeiar les
fotografies que surten dels excrements. A més, exposa que hi ha una partida del pressupost d'inversions
sostenibles per millorar el parc d'Europa, que creu que és d'entre 70 i 80.000 euros. Per tant, afirma que
aquesta majoria municipal té una gran preocupació pel parc d'Europa i que s'hi intenta posar remei, creu
que està millor conservat que abans de les anteriors eleccions municipals.

El Sr. Torres diu que s'ha creat un dubte a la resposta perquè entenen que l'ordenança està aprovada ja que
tenen majoria.

El Sr. García respon que el PP hi ha votat en contra i no creu que els precs i preguntes siguin debat sobre
preguntes. 

El  Sr.  Torres manifesta que té una obsessió  amb els  excrements de ca, que deu tenir  algun problema
personal.

Hi ha enrenou a la sala. 

El Sr. Torres diu que ha parlat del manteniment i no dels excrements dels cans.

El Sr. Batle intenta posar ordre a la sala, recalca que no s'ha d'anar a allò que els separa i sí a allò que els
uneix. Assenyala que el tema és pregunta-resposta, que demanin el que vulguin i els contestaran el que
considerin. 

El Sr. Torres manifesta que segons el reglament s'ha de contestar el que es demana, no el que trobin.



El Sr. Batle manifesta que el Sr. García té l'ús de la paraula quant al tema dels excrements. Esmenta que el
Sr. García respon que contestaran allò que creu que s'ha de contestar i que la pregunta era sobre que havia
aparegut alguna cosa a la publicitat de la pàgina de Facebook. Esmenta que allò que han vist són dues
fotografies d'excrements, no han vist res més. Si es refereix a una altra cosa que estigui en mal estat de
conservació, demana al Sr. Torres que puntualitzi i li diran, per exemple, que la il·luminació millorarà dins el
projecte sostenible. Diu al Sr. Torres que, si no concreta allò que diu la pàgina, contestaran a allò que ell ha
vist, dos excrements. No té cap fixació ni amb el Sr. Torres ni amb ningú, però considera que el Sr. Torres sí
que té fixacions amb ell. No es volia animar en aquest ple i s'ha animat, volia mantenir una postura molt
tranquil·la i pacífica, però el que el Sr. Torres no pot entendre és que el Sr. Batle li contesti allò que ell vulgui,
demana que el deixi contestar allò que ell pensa. Exposa que en aquestes pàgines hi havia una altra cosa
que no eren excrements, llavors demana que li digui allò que hi havia i li contestarà, demana que puntualitzi
la pregunta i la realitzi de forma encertada. Creu que la majoria és qui tanca el debat a una pregunta, com el
Sr. Torres ha anat recordant durant 22 anys, i  atès que li  ha contestat demana que passin a una altra
pregunta en compliment del reglament.

El Sr. Torres manifesta per al·lusions –perquè n'hi ha que no l'entenen o no el volen entendre– que la
pregunta que ha fet el grup PP és que segueixen tenint moltes queixes dels veïns del parc d'Europa per la
seva falta de manteniment, que per res parlen d'excrements. De fet, esmenta que ja hi ha queixes a la
pàgina  web  de  l'Ajuntament  per  aquest  motiu,  que  les  fotografies  a  què  feien  referencia  no  eren  de
l'Ajuntament. Expressa que la pregunta és si hi pensen aportar solucions.

El Sr. García contesta que ara s'entenen...

El Sr. Torres s'adreça al Sr. García per dir-li que no l'entén o que ell no s'explica bé, manifesta que allò que
passa és que ell no té cap obsessió.

El Sr. Torres diu que el Sr. García vol crear un debat allà on no n'hi ha, perquè la pregunta era molt clara i la
pàgina web a la qual feia referència no era allò que el Sr. Torres havia dit, pàgina web de l'Ajuntament, sinó
que amb nom i llinatges era una queixa d'un senyor que va i no va penjar cap fotografia en el Facebook de
l'Ajuntament, a on es posen les queixes dels ciutadans, que n'hi ha moltes –demana que les llegeixin–,
afirma que no hi cap fotografia; esmenta que és aquesta queixa la que els referien, no la de dues fotografies
d'uns excrements. Allò que passa és que, com tenen el cap "emmerdat" van a les "merdes", que és allò que
ha passat al Sr. García.

El Sr. García manifesta que el tema està que el PP i concretament el Sr. Torres feia una pregunta, ell li
demanava si es referia a una queixa a on apareixien uns excrements. Diu que, si el  Sr. Torres hagués
puntualitzat la queixa i s'hagués referit a una queixa de manteniment en concret, la resposta hauria estat
una altra, encara que no saben de quina part de manteniment estan parlant, perquè s'hauria pogut referir a
una queixa ancestral que hi havia processionària; recorda que varen anar a la plaça, que estava plena de
gent, i que el varen informar que des que varen anar a retirar-la estava bé, per això hi jugaven els cans i
infants.  Si  ell  li  hagués concretat  a  on  mancava  la  falta  de  manteniment,  li  hauria  contestat  si  estava
detectada o no, i haurien intentat posar-hi remei. Si el Sr. Torres ha anat fent preguntes en abstracte, el Sr.
García no podia contestar-li; si quan ha anat contestant ell li ha respost amb obsessions seves –no del Sr.
García–, li ha de dir que no és un obsessiu de segons quins tipus d'excrements, però que té coneixement
d'aquestes fotografies s'han publicades i en fan el seguiment.

10. El Sr. Torres sol·licita una còpia de la liquidació de la recaptació de la diada "Mulla't  per l'esclerosi
múltiple" de l'any passat i, si s'ha realitzat la donació, una còpia de l'acord d'aquesta. Afirma que ha anat
reiterant en dues ocasions en el Ple la falta de manteniment i la proliferació de rates a la plaça del parc de
patinatge, i  que l'han haguda de precintar  per infecció de sarna. La seva pregunta és saber com està
actualment el manteniment d'aquesta zona i la planificació prevista perquè això tan greu no torni a ocórrer.



La Sr. Barceló respon que aquesta actuació en concret va venir d'un ciutadà que va informar que a la rampa
hi  havia  un  forat,  i  es  va  procedir  al  tancat  de  la  zona  perquè  no  es  pogués  utilitzar,  explica  que
suposadament el cap de setmana usuaris varen procedir a retirar les tanques i posaren uns matalassos vells
al costat per si es tiraven i queien no es poguessin fer mal. Informa que un ciutadà el dilluns va venir a
l'Ajuntament a comunicar que s'havia fet una analítica i que el matalàs tenia sarna, esmenta que ells no
veren l'analítica, però que el mateix dia l'horabaixa es va procedir a la desinfecció. També els exposa que els
tècnics  que  entenen  en  tema  de  desinfecció  els  han  informat  que  amb  la  sarna  a  un  matalàs  és
pràcticament impossible al contagi. Comenta que el contagi és entre persones. Explica que varen procedir a
retirar els matalassos i seguidament a la desinfecció. No es va haver de tancar ni aïllar. 

El Sr. Torres manifesta, per altra banda, que les rampes segueixen espenyades.

11. Exposa que avui s'ha aprovat una moció de futur,  que és la de l'oficina administrativa de la Policia
Nacional, però els preocupa el dia a dia, els ciutadans els comuniquen que hi ha una llista d'espera per
fer-se el DNI que en aquests moments està superant els quatre mesos. La pregunta és si hi pensen posar
una solució.

El Sr. Batle respon que avui han duit aquesta proposta i poden assegurar que no hi cap llista d'espera, se
segueix  el  mateix  funcionament  de sempre,  la  policia  comunica el  dia  que ha de venir.  Comenta que,
excepte els mesos de juliol i agost, que no vénen, lluiten perquè el mes de setembre es pugui obrir la llista,
esmenta que sense fer cap tipus publicitat en 20 minuts és plena, que cada vegada en un matí poden
atendre unes 50 persones i que no existeix cap llista d'espera, simplement s'omple amb la gent que cada dia
va demanant a l'oficina d'informació de l'Ajuntament.

El Sr. Torres respon que el Sr. Batle te raó, però demana si hi ha possibilitat de reforçar el servei perquè el
ciutadà no hagi d'esperar tant.

El Sr. Batle manifesta que és veritat que allò que fa és parlar amb el cap superior de la policia en el moment
en què hi ha molta demanda perquè es pugui fer més sovint el servei, però pot assegurar que no hi ha ni
llista d'espera ni s'ha d'esperar 4 mesos.

12. Ha vist anunciat que està previst obrir el Casal d'Entitats Ciutadanes al principi de juliol, creuen que és
un bona notícia perquè pensen que fa un any que està inaugurat i tancat, i entenen que ja està aprovat el
Reglament d'usos. Afirma que hi ha molta demanda d'usuaris i que no s'ha de fer parts ni quarts, creuen que
tots han de tenir la mateixa oportunitat. Voldrien sol·licitar còpia d'aquest reglament d'usos perquè entén que
està fet i aprovat.

El Sr. Peña respon que no està aprovat i que s'ha de dur a Junta de Govern, però que està a punt. Creuen
que a mitjan juliol estarà obert, ja hi ha associacions que ho han sol·licitat, i creuen que el material arribarà
amb una o dues setmanes, conclou que està tot en marxa. 

El Sr. Torres considera que és una bona notícia.

13. El Sr. Torres insisteix que hi ha reiterades queixes que hi ha gent que ha tengut problemes per treure
l'empadronament per Internet i que passa sovint. Per tant, ja s'ha demanat altres vegades a anteriors plens,
però reitera la pregunta si és problema dels servidors o de la plataforma, insisteix que no ho entén i que no
hi troba explicació. Així, demana quin és el problema.

El Sr. Frontera vol fer un petit incís. Fa referència que el certificat d'empadronament i el de viatge són dos
conceptes totalment diferents,  explica que és veritat que han vengut enunciades les queixes per treure
certificats. Comenta que en els quatre darrers plens demanaven aquesta pregunta a la seva llista i que és la
primera vegada que el deixen contestar. Informa que és cert que el mes de març va entrar pel registre una
queixa i que aquella persona tenia tota la raó perquè un cap de setmana no es va poder treure el certificat
de viatge per manca del servei electrònic d'aquest ajuntament. Li varen contestar que tenia tota la raó i que



l'únic que poden obtenir amb servei electrònic és el certificat de viatges; hi havia hagut una aturada de
corrent, creu que des del mes de març no ha tornat a fallar el sistema. Per aquest motiu considera que era
estranya  la  pregunta  escrita  a  altres  plens  que  demanava si  funcionava el  certificat  de viatge,  avui  la
formulen d'una altra manera. Explica que hi ha una aplicació nova, no sap si ho han provat, després de
donar molts de problemes es va fer una modificació i ara hi ha un sistema bastant més útil per treure el
certificat de viatge. Finalment exposa que hi ha hagut unes altres queixes d'alguns ciutadans que no s'han
pogut treure el certificat en cas d'un menor, supòsit en el qual han de venir a l'Ajuntament per poder-lo
treure. Recalca que hi estan fent feina.

14. Esmenta que en el darrer Ple varen denunciar el mal estat dels camins rurals, com ja saben en els
carrers d'Inca hi ha herbes a les voreres i qualcuna fa mig metre. Comenta que seria necessari canviar els
rètols de fa 1 any que posaven SOS i ara posar DEP, perquè el manteniment d'aquesta ciutat descansa en
pau. És una aportació que fa el Sr. Torres.

La Sra. Barceló respon que el manteniment d'aquesta ciutat no descansa en pau. En relació amb les herbes,
exposa que són conscients que hi ha zones en què han proliferat, hi intenten posar mesures. Una ha estat
posar un agranador manual que du una xapeta amb la finalitat que l'herba no arribi a créixer, encara que
aquesta mesura no funciona en la seva totalitat. Però, com saben es va aprovar una moció a l'any 2013 per
la  qual  no  es  podia  esquitar  amb  uns  tipus  de  productes,  cosa  que  suposava  un  problema  a  l'hora
d'eliminar-los. Informa que ho estan valorant i que pràcticament segur que es fumigarà amb un sistema
ecològic innovador, per evitar aquesta proliferació, perquè només amb mitjans manuals és impossible fer-ho,
perquè la ciutat és grossa per intentar millorar la situació.

El Sr. Torres esmenta que han penjat unes fotografies que clamen l'atenció. Recorden que quan sortien
unes fotografies en què sortien herbes d'un embornal, un parell de centímetres, l'equip de govern deia que
era un fasser, i a les fotografies que han penjat les herbes fan mig metre.

La Sra. Barceló indica que el fotògraf que ha realitzat aquestes fotografies n'ha sabut.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-tres hores i dos minuts,
de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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