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de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals; a la
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària; i a la Llei 1/1998, de Drets
i Garanties dels Contribuents i demés normativa d´aplicació.
2.La present Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 5 de novembre de 1999, entrarà en vigor el dia 1 de gener del
2000, romanent en vigor fins a la seva modificació i derogació expresses.
Segon.- Publicar el present acord al BOCAIB iniciant-se un termini de
trenta dies durant els quals els interessats podran examinar l´expedient i formular
les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Si es presenten reclamacions, aquestes seran resoltes pel Ple de la
Corporació. Cas contrari, la present Ordenança Fiscal s´entendrà definitivament
aprovada.”
La qual cosa es publica pel general coneixement.
Estellencs, 28 de desembre 1999. Sgt. El batle, Bartomeu Pericás Garcia.
— o —-

Ajuntament d’Inca
Núm. 24997
ORDENANÇA FISCAL GENERAL
CAPÍTOL 1
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 la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, conté les normes generals de
gestió, recaptació
CAPÍTOL 1
ORDENANÇA FISCAL GENERAL
PRINCIPIS GENERALS
ARTICLE 1
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
Aquesta Ordenança s’aplicarà a tot el terme municipal d’Inca, des de l’1 de
gener de 2000 fins a la seva derogació o modificació.
ARTICLE 3. Interpretació de les ordenances
Les normes tributàries s’interpretaran d’acord amb els criteris admesos en
dret.
Els termes s’apliquen a les ordenances conformement al seu sentit jurídic,
tècnic o usual, segons pertoqui.
1 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.
2 Per evitar el frau de llei es considerarà, als efectes del número anterior,
que no existeix extensió del fet imposable quan es gravin fets realitzats amb el
propòsit provat d’eludir el tribut, sempre que produeixin un resultat equivalent
al derivat del fet imposable. Per declarar que existeix frau de llei serà necessari
un expedient especial, en què l’Administració municipal aporti la prova
corresponent i es doni audiència a l’interessat.
3 Els tributs s’exigiran conformement a la vertadera naturalesa jurídica o
econòmica del fet imposable.
ARTICLE 4. Fet imposable
És el pressupòsit de naturalesa jurídica o econòmica fixat per la Llei de
l’Ordenança fiscal corresponent per configurar cada tribut, la realització del qual
origina el naixement de l’obligació tributària. Les ordenances fiscals podran
completar la determinació concreta del fet imposable mitjançant la menció de
supòsits de no subjecció.
CAPÍTOL 2
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 5
1.El subjecte passiu és la persona, natural o jurídica, que, segons les
ordenances de cada tribut, resulta obligada al compliment de les prestacions
tributàries, com a contribuent o com a substitut d’aquest.
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2.És contribuent la persona, natural o jurídica, a la qual l’ordenança fiscal
imposa la càrrega tributària derivada del fet imposable.
3.És substitut del contribuent el subjecte passiu que, per imposició de la llei
o de l’ordenança fiscal d’un determinat tribut, ha de complir en lloc d’aquell les
prestacions materials i formals de l’obligació tributària.
4.Els concessionaris de tota classe tindran la condició de subjectes passius
dels tributs municipals, llevat dels supòsits en què l’ordenança específica de cada
tribut els consideri expressament com a no subjectes.
ARTICLE 6
1.Tindran la consideració de subjectes passius, en les ordenances que no
disposin el contrari, 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 dos o més titulars en el fet imposable determinarà que
quedin solidàriament obligats davant la hisenda municipal, llevat que l’ordenança
pròpia de cada tribut disposi el contrari.
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 d’aquesta Ordenança fiscal general.
ARTICLE 8
Són drets generals dels contribuents els següents:
a)
Dret a ser informat i assistit per l’Administració tributària en el
compliment de les seves obligacions.
b)
Dret a obtenir les devolucions d’ingressos indeguts i les d’ofici
que escaiguin, amb abonament de l’interès de demora previst en l’article 58.2.c)
de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, 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 improcedent per sentència o resolució administrativa ferma.
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 presentar documents ja presentats i que es trobin en
poder de l’Administració.
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.
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.
k)
Dret a formular al·legacions i a aportar documents que els òrgans
competents tindran en compte en 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.
m)
Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que siguin
objecte d’adquisició o de transmissió.
n)
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 dret al fet que
es desenvolupin en els terminis prevists en la llei.
CAPÍTOL 3
RESPONSABLES DEL TRIBUT
ARTICLE 9
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1.Les ordenances fiscals podran declarar, conformement a la llei, responsables del deute tributari, juntament amb els subjectes passius, altres persones
solidàriament o subsidiàriament.
2.Llevat que existeixi norma en sentit contrari, la responsabilitat serà
subsidiària.
ARTICLE 10
En tot cas, respondran solidàriament de les obligacions tributàries:
a)
Totes les persones que siguin causants o col·laborin en la
realització d’una infracció tributària.
b)
Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques
a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament
i en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes entitats.
ARTICLE 11
1.En cas que hi hagi responsables solidaris, la liquidació se’ls notificarà
alhora que al subjecte passiu i, si aquesta notificació s’ha de tenir per notificada
tàcitament, es considerarà que ho és igualment al responsable solidari.
2.Els responsables solidaris estan obligats a pagar els deutes tributaris.
L’Administració pot dirigir l’acció contra ells en qualsevol moment del
procediment, només amb el requeriment previ que n’efectuïn el pagament.
3.La solidaritat afecta tant la quota com els recàrrecs exigibles legalment
sobre les bases o les quotes, l’interès de demora, el recàrrec per ajornament o
pròrroga, el recàrrec de constrenyiment i les sancions pecuniàries.
4.En cas que siguin diversos els responsables solidaris d’un mateix deute,
la seva responsabilitat davant la hisenda municipal es considerarà, en general,
també solidària.
ARTICLE 12
Seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries, a part dels
que assenyali l’ordenança de cada tribut:
a)
Per les infraccions tributàries simples i de la totalitat del deute
tributari en els casos d’infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els
administradors d’aquestes que no duguin a terme els actes necessaris que els
incumbeixin per al compliment de les obligacions tributàries infringides, en
consentin l’incompliment per part dels qui en depenguin o adoptin acords que
facin possibles aquestes infraccions.
b)
Així mateix, seran responsables subsidiàriament, en tot cas, de
les obligacions tributàries pendents els administradors de les persones físiques
que hagin cessat en les seves activitats.
c)
El síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos,
societats i entitats en general que per negligència o mala fe no realitzin les
gestions necessàries per a l’íntegre compliment de les obligacions tributàries
meritades anteriorment a aquestes situacions i que siguin imputables als respectius
subjectes passius.
d)
Els adquirents de béns afectes per la llei al deute tributari
respondran amb aquests, per derivació de l’acció tributària si el deute no es paga.
Aquesta derivació exigirà acte administratiu degudament notificat i l’adquirent
podrà fer el pagament, deixar que continuï l’actuació o reclamar contra la
liquidació practicada o contra la procedència d’aquesta derivació, que només
afectarà en tot cas el límit previst per la llei quan assenyala l’afecció dels béns.
ARTICLE 13
1.En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la declaració
prèvia de fallit del subjecte passiu, sense perjudici de les mesures cautelars que
abans d’aquesta declaració es puguin adoptar.
2.La derivació de l’acció administrativa als responsables subsidiaris
requerirà prèviament un acte administratiu que se’ls notificarà degudament i els
conferirà des d’aquest instant tots el drets del subjecte passiu.
3.Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament dels deutes
tributaris sempre que el deutor principal s’hagi declarat en fallida, conformement
al que disposa l’article 164 del Reglament general de recaptació, i que existeixi
acte administratiu de derivació de responsabilitat.
4.L’acte administratiu de derivació de responsabilitat contra els responsables subsidiaris serà dictat pel batle, un cop que figuri en el seu poder l’expedient
administratiu de constrenyiment amb la declaració de fallit dels obligats
principalment al pagament.
5.Aquest acte, en què se xifrarà l’import del deute exigible al responsable
subsidiari, serà notificat a aquest responsable.
6.Si són diversos els responsables subsidiaris i en el mateix grau, la
responsabilitat d’aquests serà subsidiària, llevat de norma en contra.
CAPÍTOL 4
El domicili fiscal
ARTICLE 14
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1. El domicili fiscal serà únic:
a)
Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual,
sempre que estigui situada en aquest terme municipal. Altrament, el domicili
podrà ser el que a aquest efecte declarin expressament i, si no ho fan, el de la seva
residència habitual, tot i que es trobi fora del terme municipal.
b)
Per a les persones jurídiques, el del seu domicili social.
2. Sobre el domicili:
1.L’Administració podrà exigir als subjectes passius que declarin el seu
domicili fiscal i, si el canvien, hauran de presentar declaració expressa a aquest
efecte, sense que el canvi de domicili sigui efectiu davant l’Administració fins
que no es presenti l’esmentada declaració. L’Administració podrà rectificar
d’ofici el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant la comprovació
pertinent.
2.L’incompliment de l’obligació establerta en el paràgraf anterior constituirà
infracció simple.
3.A l’efecte de l’eficàcia de les notificacions es considerarà subsistent el
darrer domicili declarat.
4.Si el subjecte passiu té la seva residència habitual fora del territori de
l’Estat espanyol, haurà d’assenyalar un domicili fiscal dins aquest territori a
l’efecte de notificacions, requeriments i altres circumstàncies derivades de la
gestió del tribut de què es tracti.
CAPÍTOL 5
La Base
ARTICLE 15
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 16
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 6
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 17
No s’atorgaran altres exempcions, bonificacions o deduccions que les
concretament establertes a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, respecte de cadascun dels tributs que aquesta Llei preveu.
ARTICLE 18
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 Comissió de Govern la concessió de qualsevol
classe de benefici fiscal sol·licitat.
CAPÍTOL 7
Els tipus de gravamen i el deute tributari
ARTICLE 19
El deute tributari és la quantitat que deu el subjecte passiu a l’Administració
municipal i està integrat per:
a)
La quota tributària descrita a l’article 55 de la Llei general
tributària —LGT—.
b)
Els recàrrecs legalment exigibles sobre les bases o les quotes.
c)
L’interès de demora.
d)
Els recàrrecs prevists en l’article 61.2 de l’LGT.
e)
El recàrrec de constrenyiment.
f)
Les sancions pecuniàries.
ARTICLE 20
La quota tributària podrà determinar-se:
a)
Segons el tipus de gravamen, aplicat sobre la base que assenyali
l’oportuna ordenança fiscal.
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Per una quantitat fixa assenyalada a l’efecte en les respectives
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del domini, penyora, hipoteca o qualsevol altre dret real degudament inscrit en
el Registre abans de la data en què s’hi faci constar el dret de la hisenda municipal.

Per aplicació conjunta d’ambdós procediments.

CAPÍTOL 8
Extinció del deute tributari
ARTICLE 21
El deute tributari s’extingirà, totalment o parcialment segons els casos,
per:
a)
b)
c)
d)
e)
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Pagament, en la forma establerta al capítol 15.
Prescripció.
Compensació.
Condonació.
Insolvència provada del deutor.

ARTICLE 22
Prescriuran als 4 anys els drets i les accions següents:
a)
El dret de l’Administració a determinar el deute tributari
mitjançant l’oportuna liquidació.
b)
L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats.
c)
L’acció per imposar sancions tributàries.
d)
El dret a la devolució d’ingressos indeguts.
ARTICLE 23
El termini de prescripció començarà a comptar en els diversos supòsits
a què es refereix l’article anterior, és a dir: en el cas a), des de l’endemà de la
meritació del tribut de què es tracti; en el cas b), des de la data del terme de
pagament establert; en el cas c), des del moment en què es cometeren les
respectives infraccions; en el cas d), des del dia en què es realitzà l’ingrés indegut.
ARTICLE 24
1.Els terminis de prescripció a què es refereixen els punts a), b) i c) de
l’article 22 s’interrompen:
a)
Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement
formal del subjecte passiu, que condueixi al reconeixement, regulació, inspecció,
assegurament, comprovació, liquidació o recaptació del tribut meritat.
b)
Per la interposició de reclamació o recurs de qualsevol classe.
c)
Per qualsevol actuació del subjecte passiu que condueixi al
pagament o liquidació del deute.
2.El termini de prescripció a què es refereix el punts d) de l’article 22
s’interromprà per qualsevol acte fefaent del subjecte passiu que pretengui la
devolució de l’ingrés indegut o per qualsevol acte de l’Administració en què se’n
reconegui l’existència.
La prescripció s’aplicarà d’ofici sense necessitat que la invoqui l’obligat
al pagament, el qual, això no obstant, hi podrà renunciar.
ARTICLE 26
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.
ARTICLE 27
Els deutes tributaris es podran extingir, totalment o parcialment, per
compensació, tant d’ofici com a instància de part, amb els requisits descrits en
l’article 68 de l’LGT.
ARTICLE 28
Els deutes tributaris només podran ser objecte de condonació, rebaixa o
perdó, en virtut de llei que així ho estableixi i per la quantitat i amb els requisits
que s’hi determinin.
ARTICLE 29
Els deutes tributaris que no s’hagin pogut pagar en els respectius
procediments executius per insolvència provada del subjecte passiu i altres
responsables, es declararan provisionalment extingits per la quantitat procedent,
mentre que no es rehabilitin en el termini de prescripció, i si això no s’esdevé, el
deute quedarà definitivament extingit.
CAPÍTOL 9
GARANTIA DEL DEUTE TRIBUTARI
ARTICLE 30
La hisenda municipal gaudirà de prelació per al cobrament dels dèbits
tributaris vençuts i no satisfets, mentre no concorri amb creditors que no ho siguin

ARTICLE 31
1.En els tributs 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’immediatament anterior.
2.Als efectes del que es disposa en el número anterior, es considera que
s’exercita l’acció administrativa de cobrament quan s’inicia el procediment de
recaptació en període voluntari.
ARTICLE 32
1.Els deutes i les responsabilitats tributaris derivats de l’exercici d’explotació
i activitats econòmiques per persones físiques, societats i entitats jurídiques,
seran exigits als qui els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva
titularitat, sense perjudici del que per a l’herència acceptada a benefici d’inventari
extableix el Codi civil.
2.Qui pretengui adquirir aquesta titularitat, amb la conformitat prèvia del
titular actual, tindrà dret a sol·licitar a l’Administració certificació detallada dels
deutes i de les responsabilitats tributaris derivats de l’explotació i activitats a què
es refereix el número anterior. En cas que la certificació s’expedeixi amb
contingut negatiu o no es faciliti en el termini de dos mesos, aquell quedarà
exempt de la responsabilitat establerta en aquest article.
CAPÍTOL 10
Tributs municipals
ARTICLE 33
Es consideren tributs municipals els que l’Ajuntament estableixi segons
el que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.
CAPÍTOL 11
Imposició i ordenació de tributs locals
ARTICLE 34
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 a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i la resta de disposicions aplicables.
CAPÍTOL 12
Infraccions i sancions tributàries
ARTICLE 35
1.Són infraccions tributàries les accions i omissions tipificades i sancionades
a les lleis. Les infraccions tributàries són sancionables fins i tot a títol de simple
negligència.
2.Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques que realitzin
accions o omissions tipificades com a infraccions a les lleis i, en particular, les
que es refereixen en els articles 78 i 79 de la Llei general tributària.
3.En els supòsits prevists en l’article 77.4 de la Llei general tributària, les
accions o omissions tipificades a les lleis no donaran lloc a responsabilitat per
infracció tributària, tot i que s’exigeixi l’interès de demora, a més de les quotes,
imports i recàrrecs pertinents, en regularitzar la situació tributària dels subjectes
passius o dels restants obligats.
ARTICLE 36
Les infraccions tributàries poden ser:
a)
Infraccions simples.
b)
Infraccions greus.
ARTICLE 37
Constitueix infracció simple l’incompliment de les obligacions o deures
tributaris exigits a qualsevol persona, sigui o no subjecte passiu, per raó de la
gestió dels tributs i quan no constitueixen infraccions greus i no operin com a
element de graduació de la sanció.
ARTICLE 38
Constitueixen infraccions greus les descrites en l’article 79 de l’LGT.
ARTICLE 39
Les infraccions tributàries se sancionaran de conformitat amb l’article 80
de l’LGT.
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ARTICLE 40
Les sancions tributàries es graduaran atenent als criteris descrits en
l’article 82 de l’LGT.
ARTICLE 41
Les infraccions tributàries, tant les simples com les greus, se sancionaran
conformement al que disposen els articles 80 a 89, ambdós inclosos, de la Llei
230/1963, de 28 de desembre, general tributària.
La imposició de sancions tributàries es realitzarà mitjançant un expedient
independent del dut a terme per a la comprovació o investigació de la situació
tributària del subjecte infractor, en el qual es donarà audiència a l’interessat.
Quan en el procediment sancionador s’hagin de tenir en compte dades,
proves o circumstàncies que s’hagin obtingut en el expedient instruït en les
actuacions de comprovació o investigació de la situació tributària del subjecte
infractor, aquells hauran d’incorporar-se formalment a l’expedient sancionador
abans del tràmit d’audiència corresponent en aquest darrer.
El termini màxim de resolució de l’expedient sancionador serà de sis
mesos.
L’acte d’imposició de sanció podrà ser objecte de recurs o reclamació
independent, però si el contribuent impugna també la quota tributària, s’acumularan
ambdós recursos.
L’execució de les sancions tributàries quedarà automàticament suspesa
per la presentació del recurs que contra aquelles sigui procedent sense que es
pugui executar fins que siguin fermes en via administrativa.
ARTICLE 42
La competència per imposar les sancions recaurà en el batle-president
d’aquest Ajuntament, conformement al que disposa l’article 21.k) de la Llei 7/
1985, de 22 d’abril, i el procediment serà el previst en el Reial decret 1398/1993
(Reglament de procediment per l’exercici de la potestat sancionadora) i la resta
de disposicions concordants.
CAPÍTOL 13
Revisió dels actes en via administrativa
ARTICLE 43
L’Administració municipal rectificarà en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de l’interessat, els errors materials o de fet i els aritmètics, sempre que
no hagin transcorregut quatre anys des que dictà l’acte de què es tracti.
ARTICLE 44
Contra els actes sobre aplicació dels tributs locals 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, si la denegació fos expressa, i d’un any si fos tàcita, des de la data
d’interposició del recurs de reposició.
ARTICLE 45
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’article 14.2.I) de la Llei 39/
1988, de 28 de desembre.
ARTICLE 46
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 14
Normes de gestió
ARTICLE 47
1.L’Ajuntament durà a terme la gestió dels tributs locals, conformement al
que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 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
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quantificar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.
3.Els actes de determinació de les bases i deute tributari gaudeixen de
presumpció de legalitat, que només podrà destruir-se mitjançant revisió, revocació
o anul·lació practicada d’ofici o en virtut dels recursos pertinents.
4.Aquests actes seran immediatament executius llevat que una disposició
estableixi expressament el contrari.
ARTICLE 48
La gestió dels tributs s’iniciarà:
a)
b)
c)
d)

Per declaració del subjecte passiu.
D’ofici.
Per actuació investigadora de la Inspecció.
Per denúncia pública.

ARTICLE 49
1.Es considera declaració tributària tot document pel qual es manifesti o
reconegui espontàniament davant l’Administració que s’han donat o esdevingut
les circumstàncies o elements integrants del fet imposable. La presentació davant
l’Administració dels documents que continguin el fet imposable o el constitueixin
es considerarà declaració tributària.
2.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 50
Qualsevol persona, natural o jurídica, pública o privada, estarà obligada
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.
ARTICLE 51
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. La
contestació tindrà caràcter de simple informació i no d’acte administratiu, i no
vincularà l’Administració municipal.
2.Tot i el que estableix l’apartat anterior, el subjecte passiu que després
d’haver fet la seva consulta compleixi les obligacions tributàries d’acord amb la
resposta de l’òrgan competent, no incorrerà en responsabilitat, si reuneix els
següents requisits:
a)
Quan comprengui tots els antecedents i circumstàncies necessaris
per a la formació del judici de l’Administració.
b)
Que aquells no s’hagin alterat posteriorment.
c)
Que s’hagi fet la consulta abans de produir-se el fet imposable o
dins el termini per a la seva declaració o autoliquidació.
ARTICLE 52
L’Administració pot sol·licitar declaracions i ampliació d’aquestes, com
també l’esmena dels defectes observats, en tot el que sigui necessari per a la
liquidació del tribut i la seva comprovació. L’incompliment d’aquesta obligació
per part dels interessats es tipifica com a infracció simple i se sanciona com a tal.
ARTICLE 53
Per a la comprovació, la investigació i la inspecció dels tributs, hom
s’ajustarà al que es disposa en el capítol d’aquesta Ordenança.
ARTICLE 54
Tant en procediment de gestió com en el de resolució de les reclamacions,
qui faci valer el seu dret haurà de provar els fets i la resta de circumstàncies en
què el fonamenti. Es considerarà complerta aquesta obligació si es designen de
manera concreta els elements de prova en poder de l’administració tributària
municipal.
ARTICLE 55
Sempre que la naturalesa del tribut ho permeti, l’Ajuntament podrà
establir concert amb els interessats per a l’exacció d’aquest tribut, segons les
condicions que per a cada cas concret s’acordin. Contra aquest acord no es podrà
interposar cap recurs.
ARTICLE 56
Les liquidacions podran ser provisionals o definitives.
1.Tindran la consideració de definitives:
a)
Les practicades després de la comprovació administrativa del fet
imposable i la seva valoració, hi hagi hagut o no liquidació provisional.
b)
Les que no s’hagin comprovat dins el termini de prescripció.
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2.Tindran caràcter de provisionals la resta de casos, tant si es tracta de
liquidacions a compte, complementàries, caucionals, parcials o totals, com
d’autoliquidacions.
ARTICLE 57
L’Administració municipal no està obligada a ajustar les liquidacions o
les dades que els subjectes passius hagin consignat en les seves declaracions o
autoliquidacions. L’augment de la base tributària sobre la resultant de les
declaracions o autoliquidacions s’haurà de notificar amb la forma deguda al
subjecte passiu.
ARTICLE 58
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.
5.Els padrons i les matrícules de contribuents se sotmetran cada exercici a
l’aprovació de la Comissió 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 59
Les liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius amb
indicació de:
a)
Els elements essencials d’aquestes.
b)
Els mitjans d’impugnació que es puguin exercir, amb indicació
de terminis i organismes en què s’hauran d’interposar.
c)
El lloc, termini i forma en què s’hagi de satisfer el deute tributari.
CAPÍTOL 15
Recaptació
ARTICLE 60
1.La recaptació dels tributs es podrà fer:
a)
En període voluntari.
b)
Per via de constrenyiment.
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 61
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.
L’obertura del termini recaptador, quan es tracti de tributs de cobrament
periòdic que són objecte de notificació col·lectiva.
b)
La data de la meritació en el supòsit d’autoliquidació.
ARTICLE 62
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 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
b)
Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la
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data de notificació fins al dia 20 del mes següent o 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.
ARTICLE 63
Transcorreguts els terminis d’ingressos en període voluntari sense haver
fet efectiu el deute i sense que se n’hagi sol·licitat i obtingut l’ajornament o
fraccionament, es procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment amb
el recàrrec del 20% sobre l’import d’aquest ingrés i els interessos de demora que
pertoquin.
L’Administració municipal podrà concedir l’ajornament o fraccionament
del pagament del deute tributari d’acord amb els termes establerts en el Reglament
general de recaptació.
ARTICLE 64
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.
ARTICLE 65
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.
ARTICLE 66
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 67
1.El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan, vençut el termini
d’ingrés en període voluntari, no s’hagi satisfet el deute tributari. El venciment
del termini d’ingrés en període voluntari determinarà l’exigibilitat del recàrrec
de constrenyiment establert reglamentàriament i la meritació dels interessos de
demora.
2.Tindran caràcter de títols que comporten execució:
a)
Les relacions certificades de deutors en els tributs periòdics de
recaptació col·lectiva.
b)
Les certificacions de descobert a la resta de casos.
ARTICLE 68
1.La provisió de constrenyiment és l’acte del tresorer municipal que
despatxa l’execució contra el patrimoni del deutor. La provisió ordenarà l’execució
forçosa sobre els béns i drets del deutor i només podrà ser impugnada al·legant
el pagament, la prescripció, l’ajornament i la falta de notificació reglamentària
de la liquidació, i el defecte formal en el títol expedit per l’execució.
2.La impugnació que faci de la provisió de constrenyiment s’haurà
d’ajustar als terminis i normes continguts en el Reglament general de recaptació,
sense que la interposició de qualsevol recurs o reclamació produeixi la suspensió
del procediment de constrenyiment llevat que es garanteixi legalment el pagament
dels dèbits exigits o se’n consigni l’import a la Caixa Municipal o la Caixa
General de Dipòsits, llevat que l’Administració apreciï que ha existit en perjudici
d’un contribuent que l’hagi instat, error material, aritmètic o de fet en la
determinació del deute que se li exigeix.
CAPÍTOL 16
Inspecció
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ARTICLE 69
Correspon a la Inspecció de tributs:
a)
La investigació dels fets imposables per descobrir els que ignori
l’Administració.
b)
Practicar les liquidacions tributàries resultants d’aquestes
actuacions d’investigació i de les de comprovació que se li encomanin.
c)
Realitzar, per pròpia iniciativa, o a sol·licitud d’altres òrgans de
l’Administració, les actuacions inquisitives o d’informació que, dutes a terme
davant particulars o altres organismes, condueixin directament o indirectament
a l’aplicació dels tributs municipals.
ARTICLE 70
Els inspectors dels tributs podran entrar, amb la identificació prèvia com
a tal, a les finques, locals de negoci i altres establiments o llocs en què es
desenrotllin activitats o explotacions sotmeses a gravamen; si l’amo o morador
de la finca o local s’hi oposa i es tracta del domicili particular de qualsevol
espanyol o estranger, serà necessària l’obtenció de l’oportú manament judicial.
ARTICLE 71
1.Els inspectors de l’habitatge, local, despatx o oficina hauran d’examinar
els llibres i la documentació del subjecte passiu que tinguin relació amb el fet
imposable, en la seva presència o en la de la persona que designi.
2.Atès que es tracta de registre i documents establerts per normes de
caràcter tributari o de justificants exigits per aquestes, se’n podrà requerir la
presentació a les oficines de l’Administració municipal per examinar-los.
ARTICLE 72
Les actuacions de comprovació o d’investigació podran desenrotllar-se
indistintament:
a)
En el lloc en què el subjecte passiu tingui el domicili tributari o
en el del representant que a tal efecte hagi designat.
b)
On es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades.
c)
On existeixi alguna prova, almenys parcial, del fet imposable.
d)
A les oficines públiques a què es refereix l’article 145.2 de la Llei
general tributària.
ARTICLE 73
Les actuacions de la Inspecció de tributs es documentaran en:
a)
b)
c)
d)

Diligències.
Comunicacions.
Informes.
Actes prèvies o definitives.

ARTICLE 74
1.Són diligències els documents que estén la Inspecció durant el procediment
inspector per fer constar tot els fets o circumstàncies amb rellevància per al servei
que s’hi produeixin, com també les manifestacions de les persones amb què actua
la inspecció.
2.Les diligències són documents preparatoris de les actes prèvies i definitives
que no contenen propostes de liquidacions tributàries.
3.A les diligències es farà constar el lloc i la data de la seva expedició, com
també el domicili en què s’estengui; la firma dels inspectors i el nom, llinatges,
document d’identitat i signatura de la persona amb la qual s’entenguin les
actuacions; la identitat de l’obligat tributari a què es refereixin i els fets o
circumstàncies que constitueixen el contingut de la diligència.
4.Es lliurarà sempre un exemplar de les diligències a la persona amb qui
s’entenguin les actuacions. Si es nega a signar-lo, s’hi farà constar així. I si es nega
a rebre’l, se li remetrà per qualsevol dels mitjans admesos en dret.
ARTICLE 75
1.Són comunicacions els mitjans documentals per mitjà dels quals la
inspecció es relaciona unilateralment amb qualsevol persona en l’exercici de les
seves funcions.
2.En les comunicacions es farà constar el lloc i la data de la seva expedició,
la identitat de la persona o entitat, la firma de qui la trameti i els fets o
circumstàncies que es comuniquen o el contingut del requeriment que s’efectua
per mitjà de la comunicació.
3.Les comunicacions s’estendran per duplicat i la Inspecció en conservarà
un exemplar.
ARTICLE 76
Són informes els que la Inspecció emeti, d’ofici o a petició de tercers, i
que siguin preceptius conformement a l’ordenament jurídic, els sol·licitin altres
òrgans o serveis de l’Administració o els poders legislatiu o judicial o resultin
necessaris per aplicar els tributs.
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ARTICLE 77
1.Són actes d’inspecció els documents que la Inspecció estén amb la
finalitat de recollir els resultats de les seves actuacions de comprovació i
d’investigació, en què es proposa, en tot cas, la regularització que consideri
procedent de la situació tributària del subjecte passiu. Són els documents
directament preparatoris de les liquidacions tributàries derivades de les actuacions
inspectores, en els quals s’incorpora una proposta.
2.A les actes d’inspecció es consignaran:
a)
Lloc i data de la seva realització.
b)
Signatura dels inspectors.
c)
Nom i llinatges, DNI i signatura de la persona objecte de les
actuacions i el caràcter amb què hi intervé.
d)
Els elements essencials del fet imposable i les circumstàncies que
permetin la regularització de la situació tributària del contribuent que els
inspectors considerin procedents.
e)
La conformitat o disconformitat del subjecte passiu o representant
d’aquest.
3.Les actes que estengui la Inspecció tenen la naturalesa de documents
públics i són prova dels fets que en motiven la formalització, llevat que s’acrediti
el contrari. S’hi proposarà la regularització de les situacions tributàries que es
consideri procedent amb expressió de les infraccions apreciades, incloent-hi
quan s’escaigui els interessos de demora i les sancions aplicables.
ARTICLE 78
Són actes de conformitat aquelles en què el subjecte passiu presti la seva
conformitat a la rectificació o proposta de liquidació practicada a l’acta per part
de la Inspecció. Aquesta la hi farà constar així i en lliurarà un exemplar a
l’interessat, un cop signada per les dues parts, amb la qual cosa el subjecte passiu
quedarà notificat del contingut i es considerarà que la conformitat s’estén no
només als fets recollits a l’acta, sinó també a tots els elements determinants de la
quantia del deute tributari, que el subjecte passiu haurà d’ingressar en els terminis
que la notificació determini.
ARTICLE 79
1.Són actes de disconformitat les que s’estenen qual el subjecte passiu es
nega a signar-la o, en cas que ho faci, no presta la seva conformitat a la proposta
de regularització que aquesta conté. En aquest cas, s’incoarà l’oportú expedient
administratiu i el subjecte passiu quedarà advertit, a l’exemplar que se li lliuri,
del seu dret a presentar les al·legacions que consideri oportunes dins el termini
dels 15 dies següents al setè posterior a la data en què s’hagi estès l’acta.
2.Si la persona amb la qual es realitzen les actuacions es nega a signar
l’acta, la inspecció així ho farà constar, com també que li’n lliura un exemplar
duplicat; i si es nega a rebre aquest duplicat, la inspecció així ho farà constar
igualment, i el corresponent exemplar es trametrà al subjecte passiu dins els tres
dies següents.
3.A les actes de disconformitat s’indicaran els fets i fonaments de dret en
què es basa la proposta de regularització, com també la disconformitat amb uns
o altres del subjecte passiu, sense perjudici del seu dret a formular en el moment
oportú totes les al·legacions que consideri convenients.
ARTICLE 80
1.Són actes amb prova preconstituïda les que s’estenen sense necessitat de
la presència del subjecte passiu, perquè existeix prova preconstituïda del fet
imposable; a l’acta s’indicarà, amb el detall necessari, en què consisteix aquesta
prova i s’hi adjuntarà, en tot cas, informe de l’actuari.
2.L’acte i l’informe, com també la iniciació de l’expedient, es notificaran
al subjecte passiu, el qual en el termini de 15 dies podrà al·legar tot el que
convingui al seu dret o expressar la seva conformitat.
3.Vists l’acta, l’informe i les al·legacions del subjecte passiu, es dictarà
l’acte administratiu que correspongui, i serà notificat degudament al subjecte
passiu, el qual podrà interposar recurs de reposició, tot i que no s’hagin formulat
anteriorment al·legacions.
ARTICLE 81
Són actes prèvies les que estén la Inspecció quan no ha pogut ultimar la
comprovació i investigació dels fets o bases imposables i sigui necessari
suspendre les actuacions.
ARTICLE 82
Les actes de la inspecció es tramitaran:
1.Quan es tracti d’actes de conformitat, es considerarà produïda la liquidació
tributària d’acord amb la proposta formulada a l’acta si, transcorregut el termini
d’un mes des de la data d’aquesta, no s’ha notificat a l’interessat cap acord en què
es rectifiquin els errors materials apreciats a la proposta formulada, s’iniciï
l’expedient admimistratiu a què es refereix l’apartat o es deixi sense eficàcia
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l’acta incoada i s’ordeni completar les actuacions practicades durant el termini
no superior a tres mesos. En aquest darrer supòsit, el resultat de les actuacions
complementàries es documentarà en acta, la qual es tramitarà conformement a la
seva natura.
2.Si a la proposta de liquidació formulada a l’acta s’observa error en
l’apreciació dels fets en què es fonamenta o indeguda aplicació de normes
jurídiques, l’òrgan competent acordarà de forma motivada la iniciació del
corresponent expedient administratiu i ho notificarà a l’interessat en el termini
d’un mes. Aquest podrà presentar les al·legacions que consideri convenients en
el termini dels 15 dies següents a la notificació de l’acord; transcorregut aquest
termini d’al·legacions es dictarà la liquidació que correspongui en els 15 dies
següents.
3.Quan l’acta sigui de disconformitat, l’Administració, vists l’acta i el seu
informe i les al·legacions que hagi formulat, si escau, l’interessat, dictarà l’acte
administratiu que correspongui en el mes següent a la fi del termini per formular
al·legacions. Així mateix, en el mateix termini per resoldre podrà acordar-se que
es completi l’expedient en qualsevol dels seus punts, i la Inspecció haurà de
practicar les actuacions que escaiguin en un termini no superior a tres mesos. En
aquest cas, l’acord adoptat es notificarà a l’interessat i interromprà el còmput del
termini per resoldre. Complertes les actuacions complementàries, si s’incoa nova
acta, aquesta substituirà en tots els seus punts l’anteriorment formalitzada i es
tramitarà segons escaigui; altrament es posarà de nou de manifest l’expedient
complet a l’interessat per un termini de 15 dies i l’Administració emetrà resolució
en el mes següent.
4.Quan l’acta sigui prova preconstituïda, es dictarà l’acte administratiu que
escaigui en el mes següent a la fi del termini per formular al·legacions.
5.Les liquidacions tributàries resultants d’una acta de conformitat i la resta
d’actes de liquidació practicada a conseqüència d’actuació inspectora seran
reclamables en reposició, sense que es puguin impugnar en si les actes de
conformitat, si no únicament les liquidacions tributàries que en resultin. Tampoc
l’obligat tributari no podrà impugnar els fets i els elements determinants de les
bases tributàries respecte dels que expressà la seva conformitat, llevat que provi
haver incorregut en error de fet.
CAPÍTOL 18
Legislació supletòria
ARTICLE 83
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; Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; Llei general tributària;
Reglament general de la inspecció dels tributs, de 25 d’abril de 1986; Reglament
general de recaptació, de 20 de desembre de 1990; 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, la redacció definitiva de la qual ha resultat
adoptada per no haver estat presentada pels interessats, en termini legal, cap
reclamació contra l’acord provisional de quatre de novembre de 1999, entrarà en
vigor a partir del dia 1 de gener de l’any 2000,i continuarà la seva vigència fins
que no sigui derogada o modificada.
ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
ARTICLE 1. Fonament legal
Fent ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb els articles 60.2 i 101 al 104 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament
d’Inca continua exigint l’impost de construccions, instal·lacions i obres, que es
regeix per la present Ordenança fiscal, per la Llei 39/1988 i per la Llei general
tributària.
ARTICLE 2. Fet imposable
1.Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi
l’obtenció de la llicència d’obra o urbanística corresponent, s’hagi obtingut o no
aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.
2.Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat
anterior poden consistir en:
a)
Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena
de nova planta.
b)
Obres de demolició.
c)
Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquin la seva disposició
interior com les que modifiquin el seu aspecte exterior.
d)
Alineacions i rasants.
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e)
Obres de fontaneria i de clavegueram.
f)Obres en cementiris.
g)
Qualsevol altre construcció, instal·lació o obra que requereixi
llicència d’obres o urbanística.
Article 3
a)
Subjectes passius:
1.Són subjectes passius d’aquest impost a títol de contribuent, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general
tributària, els propietaris dels immobles sobre els quals es realitzin les
construccions, instal·lacions o obres, sempre que siguin propietaris de les obres.
En els altres casos, es considera contribuent el qui tingui la condició de propietari
de l’obra.
2.Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els
qui sol·licitin les llicències corresponents o realitzin les construccions, les
instal·lacions o l’obra, si no són els mateixos contribuents.
b)

Responsables:

1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques referides en els articles 38.1 i 39 de la
Llei general tributària.
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors i liquidadors de fallides, concursos, societats i ens en general
en els supòsits i en l’àmbit de l’article 40 de la Llei general tributària.
ARTICLE 4. Base imposable, quota i meritació
1.La base imposable d’aquest impost és constituïda pel cost real i efectiu
de la construcció, la instal·lació o l’obra. En cap cas no formen part de la base
imposable els elements següents que poden formar part del pressupost d’execució
material de les obres, construccions o instal·lacions:
a)
Impost de valor afegit.
b)
Valor d’adquisició dels terrenys.
c)
Interessos de capital aliens invertits en l’obra.
d)
Tributs.
2.La quota de l’impost ha de ser el resultat d’aplicar a la base imposable el
tipus de gravamen, sense perjudici de la quota mínima establerta en l’apartat
següent.
3.El tipus de gravamen és el 2,3%. En tot cas, la quota resultant mai no pot
ser inferior a : 3.500 PTA: 21,04 Euros.
4.S’estableix un tipus especial de l’1,3% en relació amb els fets imposables
que afectin immobles inclosos en els polígons industrials delimitats en el PGOU
i els habitatges de protecció oficial.
5.En el cas de fets imposables relatius a obres majors la base imposable dels
quals no derivi d’un pressupost d’execució de la construcció, instal·lació o obra
visat en forma reglamentària, sense perjudici de la presentació per part del
contribuent de l’oportuna declaració del cost real i efectiu de la construcció,
l’Administració municipal els comprovarà per qualsevol dels mitjans descrits en
l’article 52 de la Llei general tributària.
ARTICLE 5. Gestió
1.Els subjectes passius tindran l’obligació de presentar davant aquest
Ajuntament la declaració-liquidació, segons el model que aquest fixi, el qual
conté els elements tributaris imprescindibles per a l’autoliquidació procedent.
2..a) Aquesta declaració-liquidació ha de presentar-se amb la sol·licitud de
la llicència oportuna d’obres o urbanística, la quota resultant de la declaracióliquidació s’ingressarà simultàniament amb la referida sol·licitud de llicència.
b) Les autoliquidacions inicials per regla passaran a ser liquidacions
provisionals en el moment d’aprovar-se la llicència urbanística, a no ser que el
pressupost que ha servit de base per a l’autoliquidació no es correspongui amb
el cost real estimat segons informe dels serveis tècnics municipals d’urbanisme;
aquest extrem es notificarà al sol·licitant als efectes que formuli l’autoliquidació
complementària que pertoqui, en el termini de quinze dies hàbils des de la
recepció de la notificació. En cas contrari, l’Administració municipal aprovarà
una liquidació complementària per la diferència que pertoqui en relació amb
l’autoliquidació presentada inicialment. Aquesta autoliquidació, ha de tenir la
consideració de liquidació provisional, i s’ha d’elevar a definitiva de conformitat
amb el que es disposa a l’apartat 4 d’aquest article.
3.En cas que la llicència corresponent d’obres o urbanístiques siguin
denegades, els subjectes passius tenen dret a la devolució de les quotes satisfetes,
sempre en el cas que no hagin executat l’objecte de la referida llicència.
4.A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació
administrativa oportuna, pot modificar, si escau, la base imposable i practicar la
liquidació definitiva corresponent cap el subjecte passiu o reintegrar-li, si és el
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cas, la quantitat que correspongui.
ARTICLE 6. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost s’han de realitzar d’acord amb el
que preveu la Llei general tributària, les altres lleis de l’Estat reguladores de la
matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
ARTICLE 7. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la classificació de les infraccions tributàries i a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el
règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 1999,
entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, comença a aplicar-se a partir del dia 1 de gener
de 2000 i continua en vigor fins que no se n’acordi la modificació o derogació
.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL
SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES: VEDATS DE CAÇA
ARTICLE 1
Conformement al que disposen els articles 197.e), 230.i) i 372 a 377 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, l’Ajuntament d’Inca
continuarà percebent l’impost sobre despeses sumpturàries amb subjecció a les
normes de la present Ordenança fiscal.
ARTICLE 2. Fet imposable
L’Impost sobre despeses sumptuàries gravarà l’aprofitament de vedats
privats de caça, sigui quina en sigui la forma d’explotació o de gaudi. Per
determinar el concepte de vedat de caça, hom s’ajustarà al que disposa la
legislació administrativa específica en aquesta matèria.
ARTICLE 3. Subjectes passius
1.Estan obligats al pagament de l’Impost en concepte de contribuents, els
titulars dels vedats o les persones a les quals correspongui, per qualsevol títol,
l’aprofitament de caça en el moment de meritar-se l’impost.
2.Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns
fitats. A aquest efecte tindrà dret a exigir del titular de l’aprofitament l’import
de l’impost per fer-lo efectiu a l’Ajuntament, sempre que radiqui en aquest
municipi la totalitat o la major part del vedat.
ARTICLE 4. Base de l’impost
La base de l’impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic que fixi
l’Ajuntament mitjançant la classificació de finques segons que el seu rendiment
hagi estat per unitat de superfície conformement a la classificació i el valor
assignable que es fixi per a cada exercici econòmic mitjançant ordre conjunta dels
ministeris d’Economia i Hisenda i d’Administració Territorial, un cop escoltat el
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
ARTICLE 5. Quota tributària
La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base el tipus de gravamen
del 20%.
ARTICLE 6. Meritació
L’impost serà anual i irreduïble i es meritarà el 31 de desembre de cada
any.
ARTICLE 7. Obligacions del subjecte passiu
Els propietaris de béns vedats, subjectes a aquest impost, hauran de
presentar a l’Administració municipal, al primer mes de cada any, declaració de
la persona a la qual correspongui per qualsevol títol, l’aprofitament de caça. En
aquesta declaració, que s’ajustarà al model determinat per l’Ajuntament, es faran
constar les dades d’aprofitament i del seu titular.
ARTICLE 8. Pagament
Rebuda la declaració anterior, l’Ajuntament practicarà l’oportuna
comprovació i la consegüent liquidació que es notificarà al contribuent i al seu
substitut, els quals podran interposar, si escau, els recursos que corresponguin.
Aquest substitut haurà de fer, però, el pagament en el termini reglamentari.
ARTICLE 9. Successió en el deute tributari
En els casos de canvi de titularitat de les empreses subjectes a l’impost,
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el nou titular es farà càrrec dels dèbits i de les responsabilitats que per aquest
concepte corresponguin a l’anterior. A aquest efecte, aquell podrà exigir a aquest
una certificació expedida per l’Administració municipal en què es faci constar la
seva situació tributària amb relació a l’esmentat tribut.
ARTICLE 10
En els casos que en siguin susceptibles, les quotes de l’impost per
despeses sumptuàries podran ser recaptades, després d’acord municipal, mitjançant
concert.
ARTICLE 11. Infraccions i sancions tributàries
En tot el que es refereix a infraccions i a sancions tributàries i a les seves
distintes qualificacions, com també a les sancions que els corresponguin, si
escau, i a la seva acció investigadora, s’aplicaran els preceptes continguts a
l’Ordenança fiscal general d’aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La precedent Ordenança, aprovada per l’Ajuntament en sessió del dia 4
de novembre de 1999 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener de 2000 i continuarà en vigor fins que no s’acordi la seva
derogació o modificació.

ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
CAPÍTOL 1
Disposició general
ARTICLE 1
Conformement a l’article 15.2, en relació amb l’article 60.1, tots dos de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament exigirà l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, d’acord amb les
normes contingudes a la present Ordenança.
CAPÍTOL 2
Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 2
1.L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que
grava la titularitat de vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies
públiques, sigui quina en sigui la classe i la categoria.
2.Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat
als registres públics corresponents i mentre no se n’hagi donat de baixa. Als
efectes d’aquest impost, també es consideraran aptes els vehicles amb permisos
temporals i matrícula turística.
3.No estan subjectes a aquest impost:
a)
Els vehicles que, havent estat donats de baixa als registres per
antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalmet en
ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.
b)
Els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica
amb càrrega útil no superior als 750 quilograms.
CAPÍTOL 3
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 3
1.Estaran exempts de l’Impost:
a)
Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats
locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b)
Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars,
agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que
siguin súbdits dels països respectius, identificats externament i a condició de
reciprocitat en l’extensió i el grau. Així mateix, els vehicles dels organismes
internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb
estatut diplomàtic.
c)
Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a
l’assistència sanitària, que pertany a la Creu Roja.
d)
Els cotxes de persones amb minusvalidesa a què es refereix el
número 20 de l’annex del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s’aprova el text articulat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles amb
motor i seguretat vial. Així mateix, els adaptats per ser conduïts per persones amb
discapacitat física, sempre que la seva potència sigui inferior a 14 o 17 cavalls
fiscals i pertanyin a persones amb minusvalidesa o discapacitades físicament,
amb grau de minusvalidesa inferior al 65% o igual o superior al 65%,
respectivament. En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d’aquesta
exempció no podran gaudir-ne per a més d’un vehicle simultàniament. Igualment,
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els vehicles que, tenint una potència inferior a 17 cavalls fiscals, estiguin
destinats a ser utilitzats com a autoturismes especials per al transport de persones
amb minusvalidesa en cadira de rodes, bé directament o amb una adaptació
prèvia. A aquests efectes es consideraran persones amb minusvalidesa les que
tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%, d’acord amb el
barem de la disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de desembre,
per la qual s’extableixen a la Seguretat Social prestacions no contributives.
e)
Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en
règim de concessió administrativa, atorgada per aquest Ajuntament.
f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla
d’inspecció agrícola.
2.Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen els punts d) i f)
de l’apartat 1 del present article, els interessats n’hauran d’instar la concessió,
indicant les característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Si
l’Administració municipal declara l’exempció, s’expedirà un document que
n’acrediti la concessió.
ARTICLE 4
1.S’estableix una bonificació del 100% de la quota als vehicles històrics o
amb una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació.
Si no es coneix aquesta data, es prendrà com a tal la de la seva primera
matriculació i, si no n’hi ha, la data en què el vehicle es va deixar de fabricar.
2.Els vehicles elèctrics podran gaudir d’una bonificació del 50% de la
quota de l’impost. Amb aquesta finalitat, els interessats ho hauran de sol·licitar
a l’Administració municipal en el termini d’un mes a comptar des del dia en què
la quota de l’impost sigui exigible. No es reconeixeran altres beneficis fiscals que
els que preveuen normes amb rang de llei o les derivades de l’aplicació dels
tractats internacionals.
CAPÍTOL 4
Subjectes passius
ARTICLE 5
1.a) Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques
i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, a nom de
les quals consti el vehicle al permís de circulació.
b) Els subjectes passius, determinats segons l’apartat anterior, hauran de
satisfer l’Impost a aquest Ajuntament quan el domicili que consti al permís de
circulació del vehicle estigui situat al terme municipal d’Inca.
2.Respecte dels responsables del tribut, hom s’ajustarà al que disposa
l’Ordenança fiscal general d’aquest municipi, a la Llei general tributària i a tots
les altres disposicions que siguin aplicables.
CAPÍTOL 5
Base imposable
ARTICLE 6
1.La base imposable dels vehicles que s’esmenten a continuació, constituïda
per la magnitud en unitats de quantitat o pes del fet imposable, sobre les quals
s’aplicarà la tarifa que correspongui, serà la següent:
a)
Per a turismes, el nombre de cavalls fiscals.
b)
Per a autobusos, el nombre de places.
c)
Per a camions, remolcs i semiremolcs, els quilograms de càrrega
útil.
d)
Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals.
e)
Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilindrada.
2.Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per unes quantitats
fixes i se’n diferenciaran dos tipus.
CAPÍTOL 6
Quota tributària
ARTICLE 7
1.Les quotes tributàries es determinaran per aplicació de les tarifes que
figuren a l’annex d’aquesta Ordenança.
2.Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l’aplicació
de les tarifes, s’hauran de tenir en compte les regles següents:
a)
Als efectes d’aquest impost, el concepte de les diverses classes
de vehicles relacionades a les tarifes d’aquest, serà el que es recull a l’Ordre de
16 de juliol de 1984.
b)
En tot cas, la rúbrica genèrica de tractors a què es refereix el punt
d) de les dites tarifes, comprèn els tractocamions i els tractors d’obres i serveis.
c)
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s’establirà d’acord
amb la legislació aplicable a la circulació de vehicles.
d)
Els derivats de turisme i els vehicles mixts adaptables, definits
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als números 30 i 31 de l’apartat II de l’annex I de l’Ordre de 16 de juliol de 1984,
es classificaran, als efectes de l’aplicació de les tarifes de l’Impost, d’acord amb
els criteris següents:
— Com a turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 Kg.
— Com a camions si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525
Kg de càrrega ùtil.
CAPÍTOL 7
Període impositiu i meritació
ARTICLE 8
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, tret del cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia que
es produeixi aquesta adquisició.
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en
els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També serà
aplicable l’esmentat prorrateig en els casos de baixa temporal per sostracció o
robatori del vehicle, comptant des del moment en què es produeixi la citada baixa
temporal en el registre públic corresponent.
ARTICLE 9 .Tarifes (vegeu annex)
1.Conformement a l’article 96.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, el coeficient d’increment per determinar les
quotes de l’impost queda fixat en l’apartat següent i s’aplica sobre el quadre de
tarifes de quotes mínimes en cada moment vigents en les respectives lleis de
pressupostos de l’Estat.
2.El quadre de quotes mínimes podrà ser modificat per la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
3.Reglamentàriament, serà determinat el concepte de les diferents classes
de vehicles i les regles per aplicar les tarifes.
CAPITOL 8
Gestió de l’impost
ARTICLE 10
1.Als efectes del que disposa l’article 99.2 de la Llei 39/1988 es consideraran com a instruments acreditatius del pagament de l’impost els rebuts
tributaris o cartes de pagament, degudament diligenciats de cobrament per la
Recaptació municipal o les seves entitats col·laboradores.
2.En el cas de primera adquisició dels vehicles, els subjectes passius
presentaran a l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies comptats
des de la data de l’adquisició, una declaració-liquidació, segons el model
determinat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació
tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que
escaigui, com també la realització d’aquesta. S’adjuntarà la documentació que
acrediti la compra, certificat de les característiques tècniques i el document
d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.
3.Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es
refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota de
l’impost que en resulti. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació
provisional, mentre que l’oficina gestora no comprovi que s’ha fet mitjançant
l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost.
4.Els qui sol·licitin la matriculació d’un vehicle hauran de presentar alhora
a la Prefectura Provincial de Trànsit, per duplicat, l’esmentada declaracióliquidació que acrediti el pagament de l’impost o l’exempció, degudament
diligenciada, de cobrament per la Recaptació municipal o revisada per l’oficina
gestora municipal, respectivament.
5.Els qui sol·licitin davant la Prefectura de Trànsit la transferència o la
baixa definitiva d’un vehicle, com també la seva reforma, sempre que alteri la
seva classificació als efectes d’aquest impost, o el canvi del domicili que consti
al permís de circulació del vehicle i que impliqui un canvi de domicili amb
transcendència tributària, hauran d’acreditar prèviament el pagament del darrer
rebut presentat a cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
6.En tots els casos prevists en l’apartat anterior, els subjectes passius
hauran de presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit una declaració als
efectes d’aquest impost, conformement al model establert o al que s’estableixi en
el futur.
7.En els casos de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació,
la recaptació de les quotes corresponents es farà mitjançant el sistema de padró
anual en què figuraran tots els vehicles subjectes a l’impost que estiguin inscrits
al corresponent registre públic a nom de persones o entitats domiciliades en
aquest terme municipal.
8.El padró o la matrícula de l’impost s’exposarà al públic durant el termini
d’un mes, per tal que els legítims interessats el puguin examinar i, si escau,
formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà en el
Butlletí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i produirà els efectes de
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notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

ARTICLE 3. Índexs de situació

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió del dia 4 de novembre de 1999,
entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2000
i continuarà en vigor mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
ANNEX
Preus
Quocient
EstatCoe. Anteriormun nou

Classe de vehicle i potència

PTAS
Quota EUROS

Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 11,99 cavalls fiscals
De 12 a 15,99 cavalls fiscals
De 16 a 19,99 cavalls fiscals
De 20 o més cavalls fiscals

2.100
5.670
11.970
14.910
18.635

1,047
1,058
1,044
1,046
1,00

1,10
1,15
1,15
1,20
1,15

2.304 13,85
6.520 39,19
13.768 82,75
17.892 107,53
21.428 128,78

Autobusos
De menys de 21 places
De 22 a 50 places
De més de 50 places

13.860
19.740
24.675

1,046
1,045
1,049

1,10
1,10
1,10

15.248 91,64
21.714 130,50
27.144 163,44

7.035
13.860

1,051
1,046

1,10
1,10

7.740
15.248

46,52
91,64

19.740
24.675

1,046
1,046

1,10
1,10

21.716
27.144

130,52
163,44

2.940
4.620
13.860

1,054
1,039
1,046

1,10
1,10
1,10

3.236
5.084
15.248

19,46
30,56
91,64

Remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000
i més de 750 Kg de cárrega útil
2.940
1,054
1,10
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
4.620
1,039
1,10
De més de 2.999 Kg de càrrega útil
13.860
1,046
1,10

3.236
5.084
15.248

19,46
30,56
91,64

Camions
De menys de 1.000 Kg de
càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 Kg de
càrrega útil
De més de 9.999 Kg de càrrega útil
Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

Altres vehicles
Ciclomotors de dues rodes
Ciclomotors de més de dues rodes
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de
125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de més de
250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de
500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

ORDENANÇA
ECONÒMIQUES

735
735
735

1,088
1,00
1,088

1,19
1,40
1,19

876
1.028
876

5,26
6,18
5,26

1.260

1,032

1,13

1.424

8,56

2.520

1,032

1,13

2.848

17,12

5.040
10.080

1,052
1,052

1,15
1,20

5.796
12.096

34,83
72,70

FISCAL

DE

L’IMPOST
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D’ACTIVITATS

ARTICLE 1. Principis generals
1.L’impost sobre activitats econòmiques —IAE— és un tribut directe,
obligatori, municipal, de caràcter real, els elements estructurals del qual són
determinats en la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, i en les disposicions que la modifiquin, la despleguin i la complementin.
2.L’impost sobre activitats econòmiques entrarà en vigor a partir de l’1 de
gener de 1992 i serà exigible pel mer exercici, en aquest terme municipal, de les
activitats que s’hi subjectin.
ARTICLE 2. Coeficient d’increment
D’acord amb el que preveu l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, el coeficient d’increment que s’ha d’aplicar aplicar sobre les quotes
mínimes municipals de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques queda
fixat en l’1 (u) per a totes les activitats exercides en aquest terme municipal.

1.Als efectes del que preveu l’article 89 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en quatre categories
fiscals, de conformitat amb l’annex d’aquesta Ordenança fiscal que correspon a
cadascuna d’aquestes.
2.Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l’índex alfabètic
abans esmentat seran considerades de tercera categoria i romandran en la susdita
classificació fins que el Ple municipal d’aquesta Corporació aprovi una variació
en la referida classificació.
3.Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient únic assenyalat
en l’article 2 d’aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública
on radica físicament el local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix
la taula d’índex següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
Categoria de la via
Índex aplicable

1a. Esp.
1,25

1a.
1,20

2a.
1,10

3a.
1

4a.
0,90

4.A aquelles activitats que tributin per quota provincial o nacional no els
són aplicables ni el coeficient únic ni l’índex de situació que regula aquesta
Ordenança.
5.Quan el local estigui situat en la confluència de dues o més vies
classificades en categories diferents, s’aplicarà l’índex que correspongui a la via
de categoria superior
ARTICLE 4. Normes de gestió de l’impost
B1)
És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest
impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació d’exempcions,
realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes
tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que
s’interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l’assistència
al contribuent.
B2)
Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s’han de
presentar a l’administració municipal i hauran d’anar acompanyades de la
documentació acreditativa. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà
l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit.
B3)
Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament,
els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
en el termini d’un mes a comptar de la notificació expressa o l’exposició pública
dels padrons corresponents.
B4)
La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de
cobrament, llevat que, en el termini previst per interposar el recurs, l’interessat
sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, la Batlia pot acordar la suspensió del
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la
impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials
en la liquidació que s’impugna.
B5)
Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els
períodes fixats pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret
1684/1990, de 20 de desembre. Transcorregut el període voluntari de cobrament
sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’obrirà la via de constrenyiment i s’aplicarà
un recàrrec del 20%. Les quantitats degudes reporten interès de demora des de
l’endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés,
i el susdit interès s’aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de
constrenyiment. El tipus d’interès és el vigent al moment de finalitzar el termini
d’ingrés en període voluntari, fixat conformement al que disposa l’article 58.2.b)
de la Llei general tributària.
B1)
Els subjectes passius que es donin d’alta a l’IAE per quota local
en qualsevol dels epígrafs descrits en la secció 1a. de les tarifes de l’impost
(activitats empresarials), podran sol·licitar a l’Ajuntament l’aplicació de la
bonificació descrita a continuació sobre la quota de tarifa:
1r any
2n any
3r any
4t any
B2)

50%
50%
50%
tributació plena
Els requisits per atorgar-la són els següents:

— Presentar sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament en el
termini d’un mes des de la presentació de l’alta en l’administració d’hisenda o des
de la recepció de la notificació de la liquidació pertinent.
— Amb la sol·licitud s’acreditaran els extrems següents:
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— Que en el local objecte de l’activitat empresarial no es realitzava la
mateixa activitat empresarial per un altre subjecte passiu.
— Que la persona sol·licitant no hagi exercit la mateixa activitat empresarial objecte de la petició, en el municipi d’Inca almenys des de els 4 anys anteriors
a la petició.
— Presentar còpies de la llicència de municipal d’activitat i funcionament
i de l’alta d’IAE presentada.
C1)
Així mateix, les empreses qualificades per l’Institut Nacional de
Col·locació com I+E (segons els termes descrits en l’Ordre de 15 de juliol de
1999, BOE del dia 31 de juliol de 1999), gaudeixen de la mateixa bonificació
descrita en l’apartat anterior.
ARTICLE 5. Comprovació i investigació
En els termes que disposi el Ministeri d’Economia i Hisenda, l’Ajuntament
demanarà per a si mateix les funcions d’inspecció de l’impost sobre activitats
econòmiques, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de
les liquidacions tributàries que, si escau, siguin procedents i la notificació de la
inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això
referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
CLASSIFICACIÓ DE CATEGORIES DE LES VIES
PRIMERA ESPECIAL:
Campana
Comerç
Major
Espanya
L’Estrella
Santa Maria la Major
SEGONA CATEGORIA
Bisbe Llompart
Gran Via de Colon
General Luque
Jaume I
Jaume II
Alcúdia
Peix
Miquel Duran
La Pau
Murta
Born
Mare de Déu de Lluc
Orient
Rentadors
Artà
Barco, fins a cantonada amb Jesús
Sirena
Hostals
Garroves
Jaume Armengol
Bisbe Cima
Sant Bartomeu (cantonada amb Martí Metge)
Vidal (de Bisbe Cima a Hostals)
Bartomeu Coch
Rubí
Reis Catòlics (cantonada amb Jaume I)
Àngel (de Jaume Armengol a Salord)
Dureta
Germanies
Jesús (de Barco a Reis Catòlics)
Mostra
Orgue
Palmer (de plaça de Santa Maria la Major a Glòria)
Peraires(d’Hostals a Glòria)
Quartera
Ramon Llull (de General Luque a Bisbe Llompart)
Sant Domingo
Pl. Sant Domingo
Sant Francesc (de la Pau a Born)
Lluc (de Formentor a Sor Clara Andreu)
Antoni Maura
Tren (de General Luque a Germanies, confrontant amb carrers Antoni
Fluxà fins a plaça Antoni Mateu)
Llibertat
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Jaume Salord
Glòria
Mairata
Puresa (cantonada Bartomeu Coch fins a plaça de Sa Font)
Sa Font Vella
SEGONA CATEGORIA:
Av. de Lluc (de Sor Clara Andreu a final)
Formentor
Grifó
Miquel Bissellach
Juníper Serra
Blanquer
Antoni Mateu
Tren (confrontant amb Joan Alcover i La Balanguera)
Costa i Llobera
Pérez Galdós
General Weyler
Francesc de Borja Moll (des de Av. del Raiguer fins a A. Ma. Alcover)
Lledoner (tots els carrers confrontants)
Jocs
Andreu Caimari
Miguel Servet
Biniamar
Mancor
Josep Balaguer
Reis Catòlics (de Jaume I fins a camí vell d’Alcúdia)
Juan de Austria (de General Luque fins a Rubén Darío)
TERCERA CATEGORIA:
Resta de carrers no contemplats a les relacions anteriors.
QUARTA CATEGORIA:
Vial A
Teixidors
Vial B
Sabaters
Vial C
Capellers
Vial D
Selleters
Vial E
Teulers
Vial F
Fusters
Pla
Sastres
Ferrers
Menestrals
Quarter
Boters
Pagesos
Sencelles
Juan de Austria (de Rubén Darío a final)
VIGÈNCIA I DATA D’APROVACIÓ
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple en sessió del dia 4 de novembre de
1999 començarà a regir el dia 1 de gener de 2000. El seu període de vigència es
mantindrà fins que se n’esdevinguin la modificació o derogació expresses.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor d’aquesta modificació es deroga la Classificació
General de Carrers, annexa a l’Ordenança fiscal per a utilització privativa de la
via pública aprovada per acord de l’Ajuntament en Ple del dia 17 de novembre
de 1998, donat que regirà exclusivament la classificació de categories de vies
públiques continguda en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost d’activitats
econòmiques.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 326,12-13, REGULADORA DE LA TAXA
SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRIS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE
CARÀCTER MUNICIPAL
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, aquest
Ajuntament continua exigint la taxa de cementiri municipal, que es regirà
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per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 58 de la Llei 39/1988.

Custòdia de cadàvers i H) Utilització sala embalsament (*)

Aquesta ordenança fiscal també es dicta per desenvolupar l’article 145 de
la vigent Ordenança municipal del cementeri i policia sanitària mortuòria.

Inhumacions o enterraments(*)
Per cada enterrament
Enterrament de fetus i
membres
Enterrament de cendres

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 2
1.Fet imposable: el constitueix la prestació dels serveis que es detallen en
la tarifa d’aquesta exacció.
2.Obligació de contribuir: l’obligació de contribuir neix a partir de
l’autorització de la prestació dels serveis o activitats, o de la concessió dels drets
regulats en la tarifa d’aquesta Ordenança, llevat de quan es tracti del Servei de
Conservació i Atenció del Cementiri que l’obligació ha de ser anual; neix per
primera vegada amb la concessió de la unitat d’enterrament (segons la descripció
que realitza l’article 18 de la vigent Ordenança del cementeri i policia sanitària
mortuòria, a partir d’ara OMCPSM, i el primer dia de cada anualitat per als
exercicis posteriors).
3.Subjecte passiu: són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la
concessió de l’autorització o de la prestació del servei i, si escau, els titulars de
l’autorització concedida.
ARTICLE 3. Responsables
1.Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.
2.Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general
tributària.
BASES I TARIFES
ARTICLE 4
A) Els serveis subjectes a gravamen i l’import d’aquest són els que es
fixen en la tarifa següent:
1.Concessió dels drets funeraris de terrenys per construir unitats
d’enterrament: en la concessió a persones naturals o jurídiques de terrenys per a
la construcció de capelles, criptes, sepultures, etc., en cada cas particular, la tarifa
a percebre ha de ser determinada per mitjà de la valoració tècnica. La cessió
d’aquests terrenys obliga als titulars de la concessió a construir-hi les capelles,
criptes, sepultures, etc., projectades en el termini que marca l’article 34 de
l’OMCPSM de conformitat amb la llicència urbanística sol·licitada.
2.Concessions dels drets funeraris d’unitats acabades segons projecte
municipal regulador: en la cessió de drets funeraris a perpetuïtat de capelles,
criptes, sepultures, nínxols, etc., els tipus de percepció han de ser determinats per
l’Ajuntament en Ple i han d’estar en relació amb el cost de l’obra realitzada i la
superfície del solar que ocupi. Com a cost de l’obra cal imputar, a més del cost
previst d’execució del projecte, els interessos dels possibles crèdits que la
financien, el valor dels terrenys que s’hagin ocupat i, en definitiva, el valor de tots
aquells elements que, directament o indirectament, determinin aquest cost, com
explicita l’article 24 de la Llei 39/1988.
3.Per atendre a les despeses d’administració, conservació, vigilància,
neteja i decència del Cementiri se satisfaran per, unitat i any, les quotes següents:
Columbaris, unitats
d’enterrament amb una cabuda
de sols una inhumació
b)Sepultures i nínxols
de cabuda múltiple
Panteons
Capelles

1.100 ptes

6,61 euro

2.200 ptes
4.400 ptes
17.600 ptes

13,22 euro
26,44 euro
105,78 euro

La definició conceptual de les diferents unitats d’enterrament, la trobam en
els articles 19 al 28 de la referida OMCPSM.
B) TARIFES DEL SERVEI:
No obstant les quotes definides en el present apartat, si el difunt estava
empadronat a Inca, en els casos que s’especifica a continuació amb el signe (*),
la quota tributària serà objecte d’una subvenció del 95%.
Aquesta mesura és d’aplicació als serveis següents d’aquest article 4,
apartat B), com són els descrits en les lletres A) Inhumacions o enterraments, E)

Exhumacions i trasllats:
Per exhumació i trasllat
d’un cadàver o despulles
mortals d’una unitat
d’enterrament a una
altra, dins del mateix
cementeri
Si el trasllat s’efectua a
un altre cementeri

3.000. ptes

18,03 euro

1.500 ptes
1.500 ptes

9.02 euro
9,02 euro

4.125 ptes

24,79 euro

8.250 ptes

49,58 euro

Neteges:
De sepultures o criptes (panteó) per unitat d’enterrament
10.000 ptes.
De nínxols per plaça
1.250 ptes
Expedició de nous títols,
cessions, traspassos,
duplicats i similars:
Expedició de nous títols
per transmissió de drets
çfuneraris
4.500 ptes
Expedició de duplicats o
nous títols
2.250 ptes
Custòdia de cadàvers(*):
Lloguer temporal
(mínim 5 anys), per plaça
Pròrroga especial d’un any
Custòdia de cadàvers a
dipòsit o cambra frigorífica
per dia o fracció
Obertura d’unitats d’enterrament:
Nínxols
Sepultures

27,05 euro
13,52 euro

10.000 ptes
2.500 ptes

6,01 euro
15,03 euro

2.000 ptes

12,02 euro

2.725 ptes
5.450 ptes

16,38 euro
32,76 euro

Autoritzacions per a la col·locació o inscripció de lloses,
làpides i plaques del material reglamentàriament establert
Utilització de la sala d’embalsament (*):
Amb assistència de
personal de l’Ajuntament
Sense assistència de personal
de l’Ajuntament
Per ús i utilització de
material per a realització
d’autòpsies

60,1 euro
7,51 euro

500 ptes

6.175 ptes

37,11 euro

5.000 ptes..

30,05 euro

8.000 ptes

48,08 euro

30.000 ptes
18.000 ptes

180,30 euro
108,18 euro

12.000 ptes

72,12 euro

20.000 ptes

120,20 euro

Autorització per a la
prestació de qualsevol
servei funerari i
tramitació ordinària de
documentació:
Per cada servei autoritzat

2.500 ptes

15,03 euro

Altres serveis no descrits
, motivats per l’ús de les
instal·lacions del Tanator
i muncipal per servei

15.000 ptes

90,15 euro

Incineracions:
Incineracions de cadàvers
Incineracions de restes
Vetlladors:
Utilització de sala,
fins a 8 hores
Utilització de sala,
fins a 24 hores

ARTICLE 5. Exempcions subjectives
No s’admet cap tipus d’exempció en l’aplicació de la
present taxa, excepte els supòsits que reglamentàriament
es contemplin.

3,01 euro
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d’acord amb les normes establertes en l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, abans esmentada.

ARTICLE 6
1.Les persones naturals o jurídiques interessades en l’obtenció dels serveis
objecte d’aquesta Ordenança, han de sol·licitar-los mitjançant una instància
dirigida al batle-president amb la documentació reglamentàriament exigible.
2.A la Secretaria General es porta un registre de sol·licituds de concessions
de drets d’unitats funeràries, als efectes de control i seguiment de les futures
concessions.
3.Per a l’autorització de qualsevol dels serveis que es presten en el
Cementeri Municipal, a més del que disposa l’article 84 de l’OMCPSM és
obligatori l’acreditació prèvia del pagament del darrer rebut posat al cobrament
pel concepte de conservació del cementeri municipal, i no és d’aplicació l’article
85 de la referida Ordenança de cementeri i policia sanitària. Així mateix la
persona o persones encarregada/es de prestar els referits serveis recordarà als
sol·licitants l’obligació de procedir als canvis de titularitat que en el seu cas es
provoquin, com és descriu en l’article 109 de la referida Ordenança municipal del
cementeri i policia sanitària.
4.La Batlia podrà autoritzar convenis de col·laboració en la gestió dels
serveis descrits en les tarifes de la present Ordenança.
ARTICLE 7
1.Es practicarà la liquidació d’acord amb la legislació tributària
conformement als informes obrants en aquest Ajuntament, dels serveis, activitats
i drets autoritzats, en cada cas, que permeti tal liquidació.
2.Als efectes d’aplicació i efectivitat de la taxa per serveis de conservació
de cementiris i serveis anàlegs, continguts en el concepte primer de la tarifa
d’aquesta Ordenança, es renovarà anualment el padró corresponent de contribuents
d’aquests serveis, i es formaran els rebuts per al cobrament de la taxa corresponent.

Aquesta és independent i compatible amb els procediments
sancionadors que es tramitin a conseqüència de les infraccions comeses per
l’estacionament irregular del vehicle, de conformitat amb la normativa
reguladora de circulació i trànsit aplicable.
ARTICLE 2. Fet imposable
1.Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i
la realització de les activitats següents:
a)
L’activitat de la grua municipal, provocada per qui estacioni
un vehicle indegudament o per qui deixi a la via pública qualsevol objecte
pesat o voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de
vianants, o per qualsevol activitat singular de la Policia Local que requereixi
l’activitat de la grua municipal, fent necessària aquella activitat la qual, a la
vegada, està dirigida a retirar el vehicle o objecte que es tracti i traslladarlo al dipòsit Municipal o al lloc que es determini.
b)
L’estada o la custòdia del vehicle o de l’objecte, segons el cas,
retirat per la grua i el trasllat al dipòsit o al lloc determinat.
c)
La immobilització, per part dels agents de circulació, de vehicles
mitjançant procediments mecànics que n’impedeixin la circulació.
2.No estaran subjectes a la taxa:
a)
Els casos d’utilització il·legítima del vehicle per part de qui l’ha
estacionat al lloc d’on ha estat retirat per la grua o immobilitzat. La utilització
il·legítima sols es prova per la denúncia de la desaparició del vehicle.
b)
Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i hagi
sobrevingut posteriorment una causa que hagi fet necessària la intervenció de la
grua municipal per al seu trasllat.
ARTICLE 3. Subjecte passiu

ARTICLE 8
1.Les quotes liquidades i no satisfetes en el seu temps es faran efectives per
la via de constrenyiment.
2.De conformitat amb l’article 109 de l’OMCPSM, la falta de pagament de
cinc anys seguits dels drets de meritació anual de conservació del cementeri
provoca la declaració de caducitat del dret funerari oportú.
PARTIDES PER COBRAR FALLIDES
ARTICLE 9
Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut ferse efectives per la via de constrenyiment i per la seva declaració es formalitzarà
l’expedient oportú d’acord amb el que preveu el Reglament vigent.

Les persones que donin lloc a la prestació del servei i subsidiàriament tots
aquells que resultin ser propietaris del vehicle o de l’objecte retirat, excepte el cas
d’utilització il·legítima de vehicles.
ARTICLE 4. Responsables
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general
tributària.
ARTICLE 5. Quota tributària

DEFRAUDACIÓ I PENALITAT
La quota tributària es determina d’acord amb les tarifes següents:
ARTICLE 10
Les infraccions i defraudacions dels drets d’aquesta exacció municipal,
sense perjudici del pagament de les quantitats defraudades pels interessats,
s’estarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

—
Per cada servei complet realitzat per la grua municipal o
autoritzada pel que fa al cas:
—
5.500 ptes....33,06 euro
S’entén per un servei complet la retirada de qualsevol vehicle o objecte i
el seu trasllat al dipòsit municipal o, segons el cas, al seu lloc de destinació.

DISPOSICIÓ FINAL
— Per cada servei incomplet de la grua municipal: 2.750 ptes....16,53
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió del dia 4 de novembre de 1999, entra
en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma Balear, la seva aplicació és a partir del dia 1 de gener de 2000 i
continua en vigor mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE
VEHICLES I ALTRES OBJECTES DE LA VIA PÚBLICA, CUSTODIA I
IMMOBILITZACIÓ DELS REFERITS
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per serveis prestats per la grua municipal i custòdia
dels vehicles o altres objectes pesats o voluminosos retirats per aquella de la via
pública o immobilització d’aquests, que es regula per aquesta ordenança fiscal,

euro
S’entén per un servei incomplet qualsevol que no reculli les condicions
d’un servei complet, sempre que la grua municipal faci acte de presència al lloc
de retirada del vehicle o de l’objecte.
— En el supòsit que els vehicles o objectes s’hagin de retirar mitjançant
grues o altres mitjans de característiques o dimensions dels quals no es disposi,
la tarifa de referència estarà constituïda per l’import total de la factura del servei
prestat per tercers contractat per l’Ajuntament, si fos superior a la taxa corresponent.
— Estada o custodia al diposit municipal:
Per cada dia o fracció de dia d’estada del vehicle o objecte en el dipòsit
municipal: 750 ptes....4,51 euro
No s’inclouen en el còmput d’aquesta tarifa el dia de retirada del vehicle
de la via pública, però sí el dia de recollida per la persona interessada.
—

Immobilització de vehicles mitjançant

procediments mecànics

2.750 ptes

16,53 euro
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ARTICLE 6. Meritació
1.De conformitat amb l’article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
la taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de
l’activitat.
2.Les quotes establertes es liquiden en el moment de la recuperació del
vehicle o de l’objecte retirat.
3.L’import de les dites quotes s’ingressa per la Policia Local a la Tresoreria
Municipal.
ARTICLE 7. Declaració i ingrés
El procediment d’ingrés serà, d’acord amb l’article 27 de la Llei 39/1988,
el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el
moment d’iniciar-se la prestació del servei o activitat o, en tot cas, abans de
recuperar el vehicle o objecte retirat o immobilitzat.
ARTICLE 8. Infraccions i sancions
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, com
també a les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que
disposa l’Ordenança fiscal general i els articles 77 i següents de la llei general
tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

31-12-1999

definitiva, per qualsevol altra utilització, ocupació o aprofitament de la volada
de la via pública que faci referència de manera particular als subjectes passius,
els afecti o els beneficiï.
ARTICLE 3. Obligats al pagament
A1)
Són subjectes passius de les presents taxes en concepte de
contribuents les persones físiques i jurídiques, com també els ens descrits en
l’article 33 de la Llei general tributària, que utilitzin o aprofitin especialment el
domini públic local en benefici particular, o en gaudeixin, en qualsevol de les
formes descrites en l’article segon d’aquesta Ordenança fiscal, sense perjudici
del que disposa l’apartat següent.
A2)
Són subjectes passius en concepte de substitut del contribuent els
propietaris dels immobles en relació amb els quals es doni el fet imposable
d’aquesta Ordenança per a l’entrada de vehicles i guals permanents.
B1)
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què fan referència els articles
38 i 39 de la Llei general tributària.
B2)
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats
i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en els supòsits i àmbit que disposa l’article 40 de la Llei general
tributària.
ARTICLE 4. Base imposable

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió del dia 4 de novembre de 1999, entra
en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la seva aplicació és a partir del dia 1 de gener de
2000 i continua en vigor mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES
MUNICIPALS PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA O DELS
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC MUNICIPALS

1.La base imposable d’aquesta Ordenança vindrà determinada pels metres
quadrats o lineals, segons la descripció que es farà en les tarifes aplicables,
necessaris o emprats pel beneficiari de la taxa regulada en aquesta Ordenança.
2.Com a mínim es prendrà per base imposable quatre metres lineals, en el
supòsit de guals permanents.
3.Als efectes prevists per aplicar les tarifes contemplades en aquesta
Ordenança, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en les categories
relacionades en la classificació de categoria de carrers que forma part de
l’ordenança fiscal de l’impost d’activitats econòmiques. Quan l’espai afectat per
l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques
classificades en categoria diferent, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via
de categoria superior.

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveuen els articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la Llei 38/
1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i com a conseqüència
de la Disposició transitòria segona de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les
prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament ha de tornar
acordar la imposició i ordenació de les taxes municipals que afecten les
utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de
la via pública que s’especifiquen en la descripció dels fets imposables, bases
imposables i liquidables, tipus impositius i les quotes tributàries resultants que
es contenen en aquesta ordenança fiscal.
ARTICLE 2. Fet imposable
1.Vindrà determinat per qualsevol utilització o aprofitament especial del
domini públic local, es faci o no amb autorització municipal.
2.En particular, aquesta Ordenança afecta les utilitzacions o aprofitaments
següents:
a)
Ocupació del subsòl del domini públic municipal per
transformadors, canonades per a la conducció de líquids fluids, dipòsits de
líquids, cambres, passadissos, obertura de sondatges i roses que no siguin per a
la connexió de serveis públics i qualssevol altres similars.
b)
Ocupació del sòl del domini públic municipal per materials,
enderrocs, tanques i similars, aparells automàtics, puntals o estintols, pals,
transformadors, per aparells automàtics accionats per monedes, per taules i
cadires amb finalitat lucrativa, per quioscs, parades de cotxes de lloguer o
autotaxis, per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda,
espectacles i atraccions que no tinguin caràcter permanent, per venda ambulant
o per l’exercici d’indústries de carrer d’acord amb el que regulen les disposicions
vigents o de rodatge cinematogràfic, per entrada de vehicles a través de les
voravies, reserves de via pública per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega
i, en definitiva, per qualsevol ocupació, utilització o aprofitament del sòl de la via
pública o de terrenys d’ús públic que faci referència, afecti o beneficiï de manera
particular els subjectes passius.
c)
Ocupació de la volada del domini públic municipal per rails,
postes, cables, aïlladors, caixes d’amarratge, de distribució o de registre i, en

ARTICLE 5. Base liquidable
No s’admet cap tipus de reducció de la base imposable declarada o
comprovada per l’Administració.
ARTICLE 6. Deute tributari
PRIMER: L’ocupació i l’aprofitament de la via pública o terrenys d’ús
públic se regiran per la tarifa següent:
Ocupació del subsòl, amb auto
liquidació de la taxa:
Per ocupació del subsòl de la
via pública per m2 o fracció
-Per cada transformador a l’any
Per canonades per a la conducció
de líquids fluids per metre lineal, a l’any
Per dipòsit de líquids, cambres,
passadissos per m 2,a l’any
Per l’obertura de sondatges i
rases per m2 i dia o fracció
que no siguin per a la connexió de serveis públics

120 ptes
3.600 ptes

0,72 euro
21,64 euro

60 ptes

0,36 euro

360 ptes

2,16 euro

540 ptes

3,25 euro

Com també per l’obertura de sondatges i rases, juntament
amb la petició de la llicència oportuna, el
sol.licitant presentarà qualsevol de les garanties
permeses en el Reglament general de recaptació que cobreixi
el deute tributari.
Com a mínim la referida garantia serà de
48.000ptes/288,49eur
Als efectes del càlcul de la referida garantia es
fixa en
4.800ptes/28,85euro)
metre-lineald’asfalt a reposar.
-

Ocupació del sòl:

Per materials, enderrocs, tanques i similars i aparells automàtics,
amb dipòsit previ de la taxa:
Per cada puntal o estintol, per dia
24 ptes
Per cada pal, per dia
36 ptes
2.400 ptes
Per cada transformador per m2 i any
Per aparells automàtics

0,14 euro
0,22 euro
14,42 euro
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14,42euro

- Ocupació de taules i cadires amb finalitat lucrativa: per metre quadrat o
fracció i dia natural o fracció d’ocupació, i que s’atengui a la vigència de la
llicència i amb el dipòsit previ a l’autoliquidació de la taxa. Als efectes de la
fixació de la taxa, l’Administració podrà considerar la correspondència següent
entre instal·lacions de diversos tipus i superfície ocupada:
Instal·lacionsMetres quadrats
Per cada taula: 1,00
Per cada cadira: 0,50
Per cada test, para-sols i similars: 0,50
Autoritzacions anuals:
Carrers de 1a. Especial: 3.000 ptes./m2/any…18,03 euro
Carrers de 1a. Categoria: 2.400 ptes/m2/any…14,42 euro
Carrers de 2a. Categoria: 1.560 ptes/m2/any…9,38 euro
Carrers de 3a. i 4a. categoria :792 ptes/m2/any…4,76 euro
Autoritzacions per dia natural o fracció, festiu o de mercat setmanal
(no incloses en l’autorització anual, per tractar-se d’ampliacions):
Carrers de 1a. Especial: 330 ptes./m2/dia…1,98 euro
Carrers de 1a. Categoria: 264 ptes./m 2/dia…1,59 euro
Carrers de 2a. Categoria: 156 ptes./m 2/dia…0,94 euro
Carrers de 3a. Categoria: 96 ptes./m2/dia…0,58 euro
Autoritzacions per dia natural o fracció referit al Dimecres Bo, Dijous Bo
i Festes de Sant Abdon i Sant Senén (no incloses en la autorització anual ja que
es tracta d’ampliacions de l’autorització anual):
Carrers de 1a. Especial: 660 ptes./m2/dia…3,97 euro
Carrers de 1a. Categoria: ptes./m2/dia…3,17 euro
Autoritzacions per dia natural o fracció, en dia feiner (ampliacions de
l’autorització annual o altres supòsits):
Carrers de 1a. Especial: 165 ptes./m2/dia…0,99 euro
Carrers de 1a. Categoria: 132 ptes./m 2/dia…0,79 euro
Carrers de 2a. Categoria: 78 ptes./m2/dia…0,47 euro
Carrers de 3a. i 4a. Categoria: 48 ptes./m2/dia…0,29 euro
Per quioscs, és a dir, petites construccions o instal·lacions de caràcter
permanent, amb una ocupació privativa d’un mínim de 6 m2, per a l’exercici
d’activitats comercials o industrials a l’any i amb l’autoliquidació dipòsit
previ de la taxa, durant el primer exercici, per any:
Quioscos, amb un mínim de 6 m 2, que ocupen vies públiques municipals:
- Vies de 1ª. Categoria especial (per quiosc fins a 6 m2 : 49.500 ptes…297,50
euro
— Vies de 1a. Categoria (per quiosc fins a 6 m2): 39.500 ptes. 237,40 euro
- Vies de 2a. Categoria (per quiosc fins a 6 m2):
19.200 ptes.…115,39 euroVies de 3a. o 4a. Categoria (per quiosc fins a 6m2)
- Per cada metre quadrat d’excés se satisfarà:
— Vies de 1a. Especial: 8.250 ptes./m2/any…49,58 euro
— Vies de 1a. Categoria: 6.580 ptes./m 2/any…39,55 euro
— Vies de 2a. Categoria: 3.200 ptes./m 2/any…19,23 euro
— Vies de 3a. o 4a. Categoria:1.330 ptes./m2/any….7,99 euro
- Ocupació de cotxes de lloguer en la via pública:
Per cada estacionament, anualment: 9.600 ptes…57,70 euro
- Per ocupacions de terrenys amb parades, casetes per a la venda, espectacles
i atraccions que no tinguin caràcter permanent:
- Parades per a la venda de productes de la terra per metre lineal o fracció:
— Any natural: 3.050 ptes…18,33 euro
— Al semestre natural: 1.525 ptes….9,17 euro
- Altres parades de venda de productes manufacturats, espectacles i
atraccions, etc., per metre lineal i segons la categoria de la via a on està situada
la parada de venda:
— Carrers de categoria especial, com són: Sirena, Major, plaça de Santa
Maria la Major, Comerç, Jaume Armengol, Corró, Bisbe Llompart (de Jaume
Armengol a monument d’Antoni Fluxà), plaça de la Quartera i plaça d’Espanya.
— La resta de vies a on té lloc el mercat són de
Categoria Especial:
A l’any natural: 12.950 ptes./m.l…77,83 euro
Categoria normal:
11.800 ptes/m.l…70,92 euro
Al semestre natural:la meitat de les quanties anteriors
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Per cada metre lineal, en la Fira del Dijous Bo, (Dimecres i Dijous bo)
els no titulars de llicència satisfan :1.200 ptes./m.l./dia….7,21 euro
Activitats temporals:
Tómboles, casetes de tir, xurreries i similars:
— Dijous Bo: 1.200ptes./m.l./dia…7,21 euro
— Festius i dimecres bo: 750ptes./m.l./dia…4,51 euro
Dissabtes o feiners amb
- Activitat: 250 ptes./m.l./dia…1,50 euro
- Atraccions tot el seu perímetre de les quals (exterior e interior) és apte per
a la seva utilització o aprofitament per part dels usuaris i estan subjectes a
l’acreditació de projecte tipus convalidat per la Conselleria de la Funció Pública
(cotxes de xoc, cavallets, etc.):
— Dijous bo: 150 ptes./ m2/dia…0,.90 euro
— Diumenges i Dimecres Bo: 115 ptes./ m2/dia…0,69 euro
- Dissabtes i dies feiners
amb activitat: 30 ptes./ m2/dia…0,18 euro
Per estries de carrer d’acord amb el que regulen les disposicions vigents o
de rodatge cinematogràfic, amb dipòsit previ amb autoliquidació de la taxa
corresponent:
— Al dia: 18.000 ptes….108,18 euro
— Al mes: 4.800 ptes…288,49 euro
— A l’any: 132.000 ptes….793,34 euro
Per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública
per aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe:
Per metre lineal de reserva permanent d’espai en la via pública per
aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies o autoritzacions de
guals sempre amb un mínim de 4 metres:
1a. Cat.
2.400 ptes
14,42 euro

2a. Cat.
1,900 ptes
11,42 euro

3a. Cat.
1.450 ptes
8,71 euro

a)
El pintat dels primers quatre metres es considera inclòs en les
tarifes anteriors.
b)
En les tarifes anteriors no s’inclouen les plaques pertinents, que
es regulen en la corresponent Ordenança fiscal.
1.Per qualsevol ocupació, utilització o aprofitament del sòl de la via
pública o de terrenys d’ús públic, no prevista en els apartats anteriors es pagarà
pel concepte més anàleg, però sempre amb un mínim de 9.350 ptes….56,19 euro
Ocupació de la volada de la via pública:
Rails, pals, cables, aïlladors, etc., que s’estableixin o volin sobre la via
pública:
— Rails, per metre lineal,
a l’any
— Pals de ferro, per unitat i
any
— Pals de fusta, per unitat i
any
— Cables, per metre lineal i
any
— Aïlladors, per unitat i any
— Caixes d’amarratge de
distribució o registre
per unitat i any

300 ptes

1,80 euro

1.800ptes….10,82 euro
900 ptes

5,41 euro

62 ptes
5 ptes

0,37 euro
0,03 euro

215 ptes

1,29 euro

a)
Per qualsevol altre utilització, ocupació o aprofitament de la
volada de la via pública que no està prevista en els apartats anteriors s’ha de pagar
segons el concepte més anàleg i sempre amb un mínim de 9.350 ptes….56,19
euro
SEGON:
No obstant l’anterior, per a les empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin a tota la població o a una part important de la
població, la quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança consistirà, en tot
cas i sense cap excepció, en l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtingui l’empresa anualment en aquest terme municipal. A
aquests efectes s’entendrà per ingressos bruts el que s’estableix en la reglamentació
aplicable.
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La quantia d’aquesta taxa que pugui correspondre a Telefónica de España,
SA, Societat Unipersonal, està compresa en la compensació en metàl·lic de
periodicitat anual a que se refereix l’apartat 1 de l’article 4t. de la Llei 15/1987,
de 30 de juliol (disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre).
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Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que
no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment per la qual
declaració es formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el que preveu el vigent
reglament General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL

NORMES DE GESTIÓ I COBRANÇA
ARTICLE 7.
Se sotmetran a prèvia llicència, concessió o autorització tots els
aprofitaments i utilitzacions regulades en aquesta Ordenança i s’autoliquidarà la
taxa conformement l’article 27 de la Llei 39/1988 i es formularà una declaració
en què consti la superfície de l’aprofitament i els elements a instal·lar, dies
prevists de l’ocupació i uns plànols detallats; es delimitarà la superfície que es
pretén ocupar i la seva situació dins el municipi.
En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran
sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l’import corresponent,
sempre que no s’hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el domini
públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret
a la utilització o aprofitament del domini públic no se exerceixi.
No es consentirà l’ocupació de la via pública, fins que no s’hagi
autoliquidat la taxa i els interessats hagin obtingut la corresponent llicència.
L’incompliment d’aquesta obligació podrà donar lloc a la no concessió de la
llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs
que pertoquin.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació
de la llicència.
ARTICLE 8
Normes de gestió:
1.Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.
2.Una vegada autoritzada l’ocupació o aprofitament, si no es va determinar
amb exactitud la duració de l’aprofitament, s’entendrà prorrogada fins que es
presenti la declaració de baixa pels interessats.
3.La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del
trimestre natural següent a la presentació de la referida sol·licitud. En aquest cas,
la persona interessada podrà sol·licitar la devolució proporcional dels trimestres
no meritats a conseqüència de la presentació de la baixa. La no presentació de la
baixa determinarà l’obligació de continuar abonant les quotes resultants.

La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada per l’Ajuntament en Ple del dia 4 de novembre de 1999, entrarà en vigor
el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2000 i
continuarà en vigor fins que no se n’acordi la modificació o derogació.

ACORDS DEFINITIUS
1r.- Acabat el termini d’exposició al públic de l´acord inicial del
Reglament regulador de les ajudes a edificis catalogats i d’altres d’interés per
millorar l’entorn urbà d’Inca;resultant que no s’ha presentat cap tipus de
reclamació, el referit queda aprovat definitivament.
2n.- El referit Reglament s’aplicarà a partir del termini que marca la
Disposició Final.
3r.- Contra el present acord definitiu pel que s’aprova el Reglament
descrit adalt, que a continuació es publica íntegrament , els interessats podran
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del ContenciósAdminitratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos
mesos des de el dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.
Inca, 23 de desembre de 1999
EL BATLE. Sg.Pere Rotger Llabrés
REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LES MESURES DE
FOMENT ALS EDIFICIS CATALOGATS I D’ALTRES DIGNES DE AJUDA
PER MILLORAR L’ENTORN URBA:
TITOL PRIMER:
De les destinades a la conservació i manteniment dels edificis catalogats.
OBJECTE I DESTINARI DE LES MESURES DE FOMENT:
ARTICLE PRIMER:
Que els immobles inclosos en el Catàleg d’ elements de interès històricartístic , en vigor,és subvencionaran per a cada exercici amb la quantitat resultant
d’aplicar els percentatges que es diuen a continuació sobre les quotes satisfetes,
sense recàrrec de constrenyiment ni interessos , per l’Impost de Béns Immobles
dels immobles catalogats, segons el seu grau de protecció:

ARTICLE 9
1.Obligació de contribuir en les taxes regulades en aquesta Ordenança

Primer: Edificis catalogats en grau de protecció 1, es subvencionaran amb
el percentatge d’un cent per cent.

neix:
a)
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via
pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència. Les quotes
resultants de les taxes regulades en aquesta Ordenança es meriten per trimestres
naturals.
b)
Quan es tracti de concessions d’aprofitament que estiguin
autoritzats i prorrogats, el dia primer de gener.

Segon: Edificis catalogats en grau de protecció 2, es subvencionaran amb
el percentatge d’un setanta-cinc per cent.
Tercer: Edificis catalogats en grau de protecció 3, es subvencionaran amb
el percentatge d’un seixanta per cent.
ARTICLE SEGON:
DELS REQUISITS PER LA CONCESSIO DE LES AJUDES

2.El pagament de les taxes es realitzarà:
a)
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés
directe en la Tresoreria Municipal o on estableixi l’Ajuntament, però sempre
abans de retirar la corresponent llicència.
b)
Quan es tracti de concessions d’aprofitament que estiguin
autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta
taxa, per anys naturals en les oficines de la Recaptació Municipal, en els terminis
reglamentaris fitxats.
ARTICLE 10
Les quotes no satisfetes en el període voluntari s’hauran de fer efectius
pel procediment de constrenyiment, d’acord amb el Reglament General de
Recaptació i normes supletòries i complementàries.
ARTICLE 11

Els requisits a cumplir pels titulars dels edificis catalogats per obtenir la
subvenció referida són els següents:
a) Que es presenti la sol×licitud,amb el rebut o rebuts satisfets del referit
edifici pel concepte d’IBI,en el periode establert de cobrança en voluntària de
l’exercici corrent, i fins els cinc dies hàbils següents del mes de desembre.En cap
cas s’admetrà la petició de subvencions referides a exercicis anteriors a l’exercici
corrent en que es realitza la petició.Així mateix la falta de presentació de la
sol×licitud abans dels cinc dies hàbils posteriors al darrer dia de la finalització
del periode de cobrança en voluntària provoca la pèrdua del dret a la referida
subvenció.
La referida petició s’ha de renovar cada any en el periode indicat.
Del procediment administratiu :
B,1) Per part dels serveis tècnics d’urbanisme es farà l’informe acreditatiu
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que l’edifici en el moment de demanar la subvenció compleix les prescripcions
descrites en el Catàleg, que tenen la consideració d’Ordenances municipals, i de
la resta d’Ordenances municipals aplicables.Així mateix es comprovarà el bon
estat de conservació de l’immoble.Sense aquets requisits favorables no s’
aprovarà la subvenció.
B,2) El servei municipal de Gestió Tributària, en base a les peticions
rebudes, confeccionarà un informe, que s’incorporarà a l’expedient que serà
dictaminat per la Comissio Informativa d’ urbanisme, acreditatiu dels imports a
subvencionar.
B,3) El referit dictamen de la Comissió d’Urbanisme , amb les propostes,
si cal, de subvenció que pertoquin, s’eleven a la consideració de la Comissió de
Govern, abans del 31 de desembre de l’exercici corrent.
B,4) El pago de les subvencions aprovades es farà abans del 31 de març
de l’exercici següent.
ARTICLE TERCER.
DEL REGIM DISCIPLINARI.
En el cas que un titular d’un edifici catalogat obtingui la subvenció a dalt
descrita i posteriorment realitzi qualsevol acte que infringeixi la normativa
urbanística,en relació al referit edifici,i en tal sentit existeixi una resolució
municipal definitiva, perdrà la possibilitat de demanar una altra subvenció per
aquest concepte en relació al referit edifici o de qualsevol altre del que sigui
titular .Mentre la resolució no siga definitiva, es suspendrà la tramitació de
l’expedient de subvenció.
TITOL SEGON:
De les destinades a la millora i reforma dels edificis catalogats:
ARTICLE QUART:
D’altres mesures de foment:
Si es dona el fet imposable de l’impost de construccions en edificis
inclosos en el catàleg d’interés històric artístic en vigor,podran acollir-se a les
següents mesures de foment fiscal, si cumpleixen els requisits establerts:
a) Amb la sol.licitud de la llicència urbanística, s’acompanyara l’acreditació
oportuna de la inclussió de l’immoble en el referit catàleg.Així mateix es
presentaran les autoliquidacions per l’Impost de construccions,; i per altra banda
pel concepte de taxa urbanística.Les qüotes resultants de les dues autoliquidacions
serà la que pertoqui reglamentàriament.No obstant,de la quota tributària resultant
de l’Impost de Construccions e Instal.lacions sols s’ingressarà un 5%, i es
sol.licitarà una subvenció pel 95% restant, de conformitat amb aquestes mesures
de foment
b) En el moment d’aprovar-se la llicència urbanística, s’aproven les
liquidacions provisionals pels conceptes d’I.C.O. i per taxa urbanística, aprovantse la suspensió de l’ingrés del percentatje sobre el qual s’ha sol.licitat una
subvenció en relació al deute tributari de l’Impost de Construccions, sense
necessitat de presentació de cap de les garanties previstes en el Reglament
General de Recaptació.
c) Una vegada finalitzades les obres i obtingut el final d’obres municipal
es proposarà a la Comissió de Govern que acordi una subvenció per import del
95% de la quota tributària pel concepte d’ Impost de construccions e Instal.lacions,
objecte de l’acord inicial de suspensió d’ingrés de la quota tributària;a continuació
s’aproven les liquidacions definitives per ambdós conceptes, segons el cost
realment executat, i es declarará la compensació entre el deute tributari pendent
d’ingressar pel concepte d’I.C.O. i el crèdit resconescut a favor del mateix
contribuent a consequència de l’aprovació de la subvenció.
d) En el cas que finalitzades les obres i sol.licitat el final d’obres
municipal es detectin anomalies insubsanables, sense perjudici de les mesures
urbanístiques que pertoquin, l’Ajuntament aprovarà la liquidació definitiva pel
concepte de l’Impost de Construcccions, Instal.lacions i Obres i Taxa urbanística, aplicant-se el tipus impositiu vigent sobre el pressupost comprovat de l’obra
realment executada.Al mateix temps s’acordarà la revocació de la suspensió
d’ingrés del la quota tributària per l’Impost de Construccions e Instal.lacions,
aplicant-se el règim general previst en el Reglament General de Recaptació per
procedir a l’ingrés en voluntària de la quota íntegra resultant.
TITOL TERCER:
De les ajudes per millorar l’entorn urbà:
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ARTICLE CINQUE:
Podran ser objecte d’ajudes o subvencions, si bé com a màxim d’un 45
% de la quota ingressada pel concepte d’Impost de Construccions e Instal.lacions,
els edificis objecte de llicències urbanístiques, que si bé no inclosos en el catàleg
descrit en el punt anterior, l’objecte de la llicència sol.licitada afecti a la reparació
o millora d’un edifici en mal estat de conservació, el qual dispongui d’elements
dignes de rescatar del seu estat actual d’abandó , i a més les obres a realitzar
provoquen una millora en l’entorn urbanístic de la zona.
Amb la sol.licitud de la llicència urbanística , s’acompanyarà una
memòria de les reformes a fer i les justificacions que es creguin adients per
incardinarla en aquest apartat d’ajudes.
La Comissió d’Urbanisme ,previs informes tècnics municipals, podrà
proposar a la Comissió de Govern, per majoria qualificada de les dues terceres
parts dels representants de la Comissió Informativa d’Urbanisme,la declaració de
la referida llicència com a “objecte de mesures de foment per la millora de
l’entorn urbà”.
Una vegada obtingut el final d’obres, la Comissió de Govern municipal
aprovarà una subvenció de fins un 45 % de la quota tributària de l’I.C.O. de la
llicència qualificada com a “objecte de mesures de foment per la millora de
l’entorn urbà”
Posteriorment, per part dels organs competens s’inicaran els tràmits
per tal d’incloure el referit immoble en el Catàleg d’elements històricartístic.En el cas que sigui inclòs, una vegada aprovat definitivament, la
Comissió de Govern acordarà la subvenció del 50 % restant de la quota
tributària de l’I.C.O. inicialment ingressada.
ARTICLE SISE:
Aquest acord, en estracte,a més de publicar-se en el BOCAIB,s’anunciarà
en un diari d’ambit illenc i en els llocs de costum:Setmanari “Dijous”, T.V.Inca
i TV de’s Raiguer.
Així mateix es notificarà individualment a tots els titulars d’edificis
catalogats.
DISPOSICIO FINAL:
L’entrada en vigor d’aquest Reglament serà des de l’ un gener de l’any
dos mil.No obstant les normes que afecten als edificis catalogats, en matèria de
conservació, s’aplicaran a les sol.licituds presentades en el present exercici de
1999.
DISPOSICIO DEROGATORIA:
Amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament, restaran sense efectes els
acords plenaris dels dies 9.02.1987 i 7.04.1988, i 22.10.96 i l’acord de la
Comissió de Govern del dia 20.01.1993, sobre aquesta matèria.
— o —-

Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Núm. 25169
El Ple d´aquesta Corporació en sessió celebrada en data 18/12/99 va
aprovar inicialment el Pressupost General d´aquesta Entitat, plantilla de personal
i bases d´execució.
D´acord amb el que disposa l´art. 150 de la Llei 39/88, Reguladora de les
Hisendes Locals, l´expedient queda exposat al públic a la Secretaria, durant un
termini de 15 dies a comptar des de l´endemà al de la publicació del present edicte
al BOIB, per tal de que els interessats puguin examinar-ho i presentar davant el
Ple les reclamacions oportunes.
En cas que no se´n presentin, l´acord inicial esdevindrà definitiu.
Lloret de Vistalegre a 21 de desembre de 1999.
El Batle,Signat.- Juan Jaume Ramis
— o —Núm. 25170
El Ple d´aquesta Corporació en sessió celebrada en data 18/12/1999 va
aprovar inicialment la modificació de la Taxa reguladora de la prestació del
Servei de Clavegueram.
D´acord amb el que disposa l´art. 17 de la Llei 39/88, Reguladora de les
Hisendes Locals, l´expedient queda exposat al públic a la Secretaria, durant un
termini de 30 dies a comptar des de l´endemà al de la publicació del present edicte
al BOIB, per tal de que els interessats puguin examinar-ho i presentar davant el
Ple les reclamacions oportunes.

