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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
En ús de les facultades contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, d’acord 
amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i de conformitat amb el que disposen l’article 59 i els articles 60 a 77 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la regulació de l’impost sobre béns immobles, que es 
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveuen els articles 60 
i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el Reial decret legislatiu 
1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
L’ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal. 
 
 
ARTICLE 2. Naturalesa i fet imposable 
 
L’impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns 
immobles. 
 
El fet imposable està constituït per la titularitat sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els 
béns immobles de característiques especials, dels drets següents: 

1. De concessió administrativa sobre un bé immoble o sobre els serveis públics a què es trobin 
afectes. 

2. D’un dret real de superfície. 
3. D’un dret real d’usdefruit. 
4. Del dret de propietat. 

 
La realització d’un dels fets imposables descrits en el paràgraf anterior, per l’ordre establert, 
determinarà la no subjecció de l’immoble a les següents modalitats previstes. 

 
Tendran la consideració de béns immobles rústics, béns immobles urbans i béns immobles de 
característiques especials els definits com a tals en els articles 6 al 8 del Reial decret legislatiu 
1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 

 
 

ARTICLE 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que ostentin la 
titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 
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El que disposa el paràgraf anterior serà d’aplicació sens perjudici de la facultat del subjecte passiu de 
repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú. L’Ajuntament 
repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en qui, no reunint la condició de subjectes 
passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials. 
 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques 
especials, serà substitut del contribuent qui hagi de pagar el cànon més alt. 
 
El substitut del contribuent podrà repercutir sobre els altres concessionaris la part de la quota líquida 
que els correspongui en proporció als cànons que hagi de pagar cada un d’ells. 

 
 

ARTICLE 4. Responsables 
 
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet 
imposable, els béns immobles objecte dels drets esmentats quedaran afectes al pagament de la 
totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes prevists en la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària. A tals efectes, els notaris sol·licitaran informació i 
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’impost sobre béns immobles associats a 
l’immoble que es transmet. 
 
Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seues respectives 
participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre 
Immobiliari. Si no figuren inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas. 

 
 

ARTICLE 5. Supòsits de no subjecció 
 

No estan subjectes a aquest impost: 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 

maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït. 
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats: 

− Els de domini públic afectes a ús públic.  
− Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, 

excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 
− Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

 
 

ARTICLE 6. Exempcions 
 
1. Estaran exempts de conformitat con el article 62.1 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els béns immobles 
següents: 

a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que 
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, 
així com els de l’Estat afectes a la defensa nacional. 

b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna. 
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c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’acord entre l’Estat Espanyol i la Santa 
Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions 
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius 
acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en 

vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seua 
representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials. 

f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament 
determinades, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la 
densitat de l’arbrat sigui la pròpia o normal de l’espècie de què se tracti. 
 

g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats als mateixos terrenys 
que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a 
l’explotació de dites línies. No estan exempts, per consegüent, els establiments d’hostaleria, 
espectacles, comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les 
oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 
  

2. Prèvia sol·licitud de la persona interessada, estaran exempts:  
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o 

parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament 
concertat. 
Aquesta exempció haurà de ser compensada per l’administració competent. 

b) Els declarats expressament i individualitzadament com a monument o jardí històric d’interès 
cultural, mitjançant Reial decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 
25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix 
el seu article 12 com a integrants del patrimoni històric espanyol, així com els compresos en 
les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l’esmentada Llei. 
Aquesta exempció abastarà els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les 
zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment que hi estiguin integrats, que 
reuneixin les condicions següents:  

1. En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció en 
l’instrument de planejament urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. 

2. Els llocs o conjunts històrics que comptin amb una antiguitat igual o superior a 
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial decret 
2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de planejament per 
al desenvolupament i l’aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació 
urbana, com a objecte de protecció integral en els termes prevists en l’article 21 
de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

 
c) La superfície de les forests en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses 

arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració 
forestal. Aquesta exempció tendrà una durada de quinze anys, comptats a partir del període 
impositiu següent a aquell en què es faci la sol·licitud. 
S’estableix una exempció de l’impost, a favor dels béns dels quals siguin titulars els centres 
sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests estiguin directament afectats al 
compliment dels fins específics de tals centres. 
La concessió de l’exempció requerirà la prèvia sol·licitud de la persona interessada en la 
qual es relacionin, amb indicació de la seua referència cadastral, els béns per als quals se 
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sol·licita l’exempció i que el centre sanitari en justifiqui la titularitat i l’afecció directa als fins 
sanitaris de tals centres. 
 

3.Gaudiran així mateix d’exempció: 
 

a) Els immobles de naturalesa rústica, la quota líquida dels quals sigui inferior a 5,00 €. A 
aquest efecte, es prendrà en consideració la quota agrupada que resulti de reunir en un sol 
document de cobrament totes les quotes d’aquest impost relatives a un mateix subjecte 
passiu quan es tracti de béns rústics situats en un mateix municipi, d’acord amb el que 
disposa l’article 77.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 

b) Els immobles de naturalesa urbana la quota líquida dels quals sigui inferior a 3,00 €. 
 
 
 

ARTICLE 7. Bonificacions 
 
1. S’estableixen les bonificacions següents: 
 

a) S’estableix una bonificació del 90% a favor dels immobles que constitueixen l’objecte de 
l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra 
nova como de rehabilitació equiparable a aquesta.  
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a 
aquell en què s’iniciïn les obres fins al posterior a la seua terminació, sempre que durant 
aquest període es realitzin efectivament obres d’urbanització o construcció. En cap cas podrà 
excedir de tres períodes impositius. 
 

b) Els habitatges de protecció oficial i els que resultin equivalents a aquestes conforme a la 
normativa de la Comunitat Autònoma, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota 
íntegra de l’impost durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la 
qualificació definitiva.  
 
La sol·licitud d’aquesta bonificació la realitzarà la persona interessada en qualsevol moment 
anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de la seua durada i tendrà efectes des 
del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti. A la sol·licitud s’acompanyarà: 
certificat de la qualificació definitiva com a habitatge de protecció oficial i documentació 
justificativa de la titularitat de l’habitatge. 
 

c) S’estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra i, si escau, del recàrrec de l’impost, 
al qual es refereix l’article 153 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a favor dels béns rústics de 
les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la 
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 

2. S’estableixen les bonificacions següents: 
a) Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost a favor dels habitatges de protecció 

oficial una vegada transcorreguts els tres anys des de l’atorgament de la qualificació 
definitiva. La durada d’aquesta bonificació serà de 3 anys.  
Per gaudir d’aquesta bonificació serà necessari presentar: 
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1. Escrit de sol·licitud. 
2. Certificat que aquest immoble és el domicili habitual de la persona sol·licitant. 
3. Certificat que els ingressos anuals de la unitat familiar no superen els 24.000,00 €. 

 
b) S’estableix una bonificació del 75% de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells 

subjectes que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que es reuneixin 
els requisits següents: 

1. El bé immoble es constitueixi com a habitatge habitual del subjecte passiu. 
2. Que el valor cadastral del bé immoble sigui inferior a 160.000,00 €. 

 
La sol·licitud de bonificació haurà d’anar acompanyada de la documentació següent: 

− Escrit d’identificació de l’immoble i document acreditatiu de la titularitat de 
l’immoble. 

− Certificat de família nombrosa. 
− Certificat del Padró Municipal. 
− Fotocòpia de l’última declaració de l’impost sobre l’IRPF, excepte en els supòsits en 

què el subjecte no estigui obligat a presentar tal declaració. 
 

El termini de gaudi d’aquesta bonificació serà de 2 anys. No obstant això, el subjecte passiu 
podrà sol·licitar la pròrroga d’aquest termini dins de l’any en què aquest finalitzi, sempre que 
continuïn concorrent els requisits regulats en aquest apartat. 

 
La bonificació es retirarà, d’ofici, l’any immediatament següent a aquell en què el subjecte 
passiu cessi en la seua condició de titular de família nombrosa o deixi de concórrer 
qualsevol dels requisits exigits.  
 

c)  S'estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost per als béns immobles 
destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o 
elèctric de l'energia provinent del sol per a autoconsum. L'aplicació d'aquesta bonificació, 
que tendrà un límit temporal de 3 anys i tendrà efectes, sobre els habitatges corresponents, a 
partir del període impositiu següent a aquell en el qual se sol·liciti, estarà condicionada al fet 
que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la 
corresponent homologació per l'administració competent i subministrin almenys el 50% de 
l'energia necessària per a l'habitatge; tot això degudament justificat pel subjecte passiu 
mitjançant l'aportació dels documents següents: declaració responsable o atorgament de la 
llicència urbanística, on quedi acreditada la presentació de projecte tècnic, certificat de 
muntatge i certificat d'instal·lació. 
 

d) No es concedirà la bonificació quan la instal·lació d'aquests sistemes sigui obligatòria a 
tenor de la normativa urbanística, edificatòria o ambiental en el moment de la concessió de 
la llicència d'obres. 

 
 
ARTICLE 8. Base imposable 
 
La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determinarà, 
notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme al que disposen les normes reguladores del 
Cadastre Immobiliari. 
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ARTICLE 9. Base liquidable 
 
La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions contemplades en 
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en els procediments de 
valoració col·lectiva. Aquesta notificació inclourà la motivació de la reducció aplicada mitjançant la 
indicació del valor base que correspongui a l’immoble. 
 
En els procediments de valoració col·lectiva la determinació de la base liquidable serà competència 
de la Direcció General del Cadastre i es podrà recórrer davant els tribunals economicoadministratius 
de l’Estat. 

 
Quan es produeixin alteracions de termes municipals i mentre no s’aprovi una nova Ponència de 
Valores, els béns immobles que passin a formar part d’un altre municipi mantindran el mateix règim 
d’assignació de bases imposables i liquidables que tenguessin en el d’origen. 
 
A l’efecte de determinar la base liquidable en béns rústics, el coeficient a què es refereix la disposició 
transitòria divuitena del RDL 2/2004, de 5 de març, queda fixat en l’1,00. 
 
 
ARTICLE 10. Quota tributària 
 
La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions prevists 
legalment. 
 
 
ARTICLE 11. Tipus de gravamen 
 

Conforme a l’article 72 del TR LRHL, el tipus de gravamen es fixa: 
a) En béns urbans: 

Tipus de gravamen a aplicar per béns urbans ..................................... 0,40 
b) En béns rústics: 

Tipus de gravamen a aplicar per béns rústics....................................... 0,49 
 
 
ARTICLE 12. Període impositiu i meritació de l’impost 
 
El període impositiu és l’any natural, i es meritarà l’impost el primer dia del període impositiu. 
Les declaracions o modificacions que s’hagin de fer al Registre tendran efectivitat en la meritació de 
l’impost immediatament posterior al moment en què es produeixin efectes cadastrals. 
 
ARTICLE 13. Gestió 
 
La liquidació, recaptació, així como la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest 
impost, seran competència exclusiva d’aquest Ajuntament, i es realitzaran de conformitat amb el que 
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disposen els articles 76 i 77 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
ARTICLE 14. Revisió 
 
És competència de l’Ajuntament la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest 
impost, de conformitat amb el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària 
celebrada el 31 d’octubre de 2018, i publicada en el B.O.I.B. nombre 159 de data 20 de  desembre 
de 2018, i romandrà en vigor des de l’1 de gener de 2019 i fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE  
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
 
 
 
ARTICLE 1. Normativa aplicable 
 
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 
de la Constitució Española, d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que estableix l’article 15 
en concordança amb l’article 59.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, regula l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al 
que preveuen els articles 92 a 99 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
ARTICLE 2. Naturalesa i fet imposable 
 
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles 

d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualssevol que siguin la seua 
classe i categoria. 

 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués set matriculat en els registres públics 

corresponents i mentre no hi hagi causat baixa. A efectes d’aquest impost, també es consideraran 
aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 

 
3. No estan subjectes a l’impost: 
 

a) els vehicles que, havent set donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, 
puguin ser autoritzats per circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o 
carreres limitades a les d’aquesta naturalesa. 

b) els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels 
quals no sigui superior a 750 kg. 
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ARTICLE 3. Exempcions i bonificacions 
 
A.- BONIFICACIONS: 
 

1.- Tendran una bonificació de l’100 per 100 de la quota de l’impost els vehicles que tenguin una 
antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seua fabricació i/o  que 
estiguin considerats i qualificats com a vehicles històrics de conformitat amb els termes i requisits 
establerts pel Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
vehicles històrics, exceptuant aquells vehicles que es dediquin al transport públic de productes o 
mercaderies que tendran una bonificació del 5 per 100. Si la data de fabricació no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seua primera matriculació o, si no se sap, la data en 
què el corresponent tipus o variant es deixà de fabricar.  

 
2.- Tendran dret a una bonificació del 75 per cent en la quota de l’impost de vehicles els que, per 

les característiques de l’energia utilitzada en els seus motors tenguin en l’ambient una nul·la 
incidència contaminant, tals com aquells la propulsió dels quals sigui exclusivament elèctrica i 
els impulsats per energia solar. Així mateix tendran una bonificació del 25% de la quota, durant 
tres anys des de la seua primera matriculació, els vehicles híbrids, que l’Ajuntament  reconegui 
com de propulsió mixta (elèctrica i convencional) 

 
3.- Les bonificacions previstes tendran caràcter pregat i haurà de presentar-se la sol·licitud 

corresponent, i tendran efectes, en el cas de l’apartat 1, a partir del període impositiu següent a 
l’any en què el vehicle arribi a l’antiguitat requerida, i, en tots els casos, sempre que, 
prèviament, s’acrediti davant l’Ajuntament el compliment dels requisits exigits per al seu 
atorgament i es reuneixi la condició d’estar al corrent en el pagament de tots els tributs 
municipals; el compliment d’aquesta condició serà exigible per a la concessió de la bonificació i 
l’incompliment donarà lloc a la pèrdua d’aquesta. Les sol·licituds no poden tenir caràcter 
retroactiu i perquè tenguin efectes dins de l’exercici hauran de presentar-se abans que finalitzi el 
termini d’exposició del padró de vehicles. 

 
B.- EXEMPCIONS: 
 

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 respectius 
països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i 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 o al trasllat de 

ferits o malalts. 
 

d) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del 
Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. Es 
tracta de vehicles la tara dels quals no és superior a 350 kg i que, per construcció, no poden 
arribar en pla a una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no 
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merament adaptats) per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física. 
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús 
exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantenguin dites circumstàncies, tant als 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. 
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes 
passius beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament. 
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvàlua 
aquelles que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. 

 
e) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de cartilla d’inspecció agrícola. 

 
2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen els paràgrafs d) i e) de l’apartat 1 del 

present article, les persones interessades hauran d’instar la seua concessió indicant les 
característiques del vehicle, la seua matrícula i la causa del benefici. Declarada l’exempció per 
l’administració municipal s’expedirà un document que n’acrediti la concessió. 

 
 
ARTICLE 4.  
 
No es podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb 
rang de Llei o les derivades de l’aplicació dels tractats internacionals. 
 
 
ARTÍCLE 5. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom del qual 
consti el vehicle en el permís de circulació. 

 
2. Els subjectes passius, determinats segons l’apartat anterior, hauran de satisfer l’impost a 

l’Excel·lentíssim Ajuntament quan el seu domicili que consti en el permís de circulació del vehicle 
estigui ubicat al terme municipal de Santa Eulària des Riu. 

 
 
ARTICLE 6.  
 
Respecte als responsables del tribut regirà el que disposa la Llei general tributària i totes les altres 
disposicions que siguin d’aplicació. 
 
 
ARTICLE 7. Base imposable 
 
1. La base imposable dels vehicles que a continuació s’esmenten, 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 kilograms de càrrega útil. 
 
d. Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals. 
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e. Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilindrada. 
 
2. Per a ciclomotors, el deute tributari vendrà determinat per una quantitat fixa. 
 
ARTICLE 8. Quota tributària 
 
1. Les quotes tributàries es determinaran per aplicació de les tarifes que figuren en l’annex d’aquesta 

ordenança. 
 
2. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l’aplicació de les tarifes, ens remetem 

al que figura en l’annex d’aquesta ordenança. 
 
3.  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 en 

les seues tarifes, serà el recollit en l’Ordre de 16 de juliol de 1984. 
b.  En tot cas, la rúbrica genèrica de "tractors" a què es refereix la lletra d) de les indicades  

tarifes,  comprèn  els  "tractocamions"  i  els "tractors d’obres i serveis". 
c. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s’establirà d’acord amb el que disposa 

l’article 260 del Codi de circulació. 
 

 
ARTICLE 9. Període impositiu i meritació 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició de 

vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què se produeixi dita 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 procedent el prorrateig de la quota en els 
mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, i això des 
del moment en què es produeixi dita baixa temporal en el registre públic corresponent. 
 
Quan sigui procedent el prorrateig de la quota per alta del vehicle, el subjecte passiu vendrà 

obligat a satisfer la part de dita quota corresponent als trimestres de l’any que restin per transcórrer 
inclòs aquell en què tengui lloc la referida alta. 
 

Quan sigui procedent el prorrateig per baixa temporal o definitiva del vehicle, el subjecte passiu 
vendrà obligat a satisfer la part de la quota corresponent als trimestres de l’any que hagin 
transcorregut inclòs aquell en què hagi tengut lloc la referida baixa. 
 

Quan l’Ajuntament conegui la baixa del vehicle abans de l’elaboració del document de 
cobrament, l’impost es liquidarà amb el prorrateig de la quota que correspongui. 
 

Quan la baixa del vehicle tengui lloc amb posterioritat a l’elaboració del document de cobrament 
i s’hagi fet efectiu el pagament de l’impost, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de la part 
de la quota corresponent. 

 
En els supòsits de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributària la quota serà 
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irreductible i l’obligat al pagament de l’impost serà qui figuri com a titular del vehicle en el permís de 
circulació el dia primer de gener i en els casos de primera adquisició el dia en què es produeixi dita 
adquisició. 
 
 
ARTICLE 10. Gestió de l’impost 
 
1. Correspon a aquest Ajuntament la gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels 

actes dictats en via de gestió tributària dels vehicles que, en els corresponents permisos de 
circulació, constin domiciliats al municipi de Santa Eulària des Riu, d’acord amb el que disposa 
l’article 97 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
Als efectes del que disposa l’article 98.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 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 seues entitats 
col·laboradores. 

  
2. En el cas de primera adquisició dels vehicles, els subjectes passius presentaran a les dependències 

municipals de Gestió Tributària, en el termini de trenta dies a comptar des de la data 
d’adquisició, declaració-liquidació segons el model determinat per aquest Ajuntament, que 
contendrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació procedent, 
així com la seua realització. S’acompanyarà la documentació original acreditativa de la seua 
compra, certificat de les seues característiques tècniques i el document nacional d’identitat o 
el número 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 
tendrà la consideració de liquidació provisional mentre l’oficina gestora no comprovi que s’ha 
efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l’impost. 

 
4.  Els qui sol·licitin la matriculació d’un vehicle hauran de presentar al mateix temps a la Prefectura 

Provincial de Trànsit, en triplicat exemplar, la referida declaració-liquidació que acrediti el 
pagament de l’impost o la seua exempció, degudament diligenciada de cobrament per la 
Tresoreria Municipal o revisada per les Oficines de Gestió Tributària, respectivament. 

 
Una vegada resolt favorablement l’expedient relacionat amb el vehicle de què es tracti, un 
exemplar del document al·ludit, segellat per la Prefectura de Trànsit, amb indicació de la data de 
presentació i la matrícula del vehicle, es remetrà a aquest Ajuntament. 

 
5.  Els qui sol·licitin davant la Prefectura de Trànsit la transferència o la baixa definitiva d’un vehicle, 

així com la seua reforma, sempre que alteri la seua classificació a efectes d’aquest impost, o el 
canvi de domicili amb transcendència tributària, haurà d’acreditar prèviament el pagament de 
l’últim rebut presentat al cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, sens perjudici 
que siguin exigibles per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes per dit concepte, 
meritats,  liquidats,  presentats al cobrament i no prescrits. 

 
 

A falta del document justificatiu de dit pagament, la Prefectura de Trànsit no ultimarà la 
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legalització dels tràmits interessats en el permís de circulació del vehicle de què se tracti, però 
podrà anotar en un registre auxiliar, als efectes corresponents, els desballestaments, les reformes, 
els canvis de domicili i la variació de titulars que efectivament s’haguessin produït. 

 
6. En tots els casos previstos en l’apartat anterior del present article, els subjectes passius hauran de 

presentar, davant la Prefectura Provincial de Trànsit, declaració a efectes d’aquest impost, d’acord 
amb el  model establert o que s’estableixi en el futur. 

 
7. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes 

anuals de l’impost es realitzaran dins del primer semestre de cada exercici. 
 
8. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes es realitzarà 

mitjançant el sistema de padró anual en el qual figuraran tots els vehicles subjectes a l’impost que 
es trobin inscrits en el corresponent registre públic a nom de persones o entitats domiciliades en 
aquest terme municipal. 

 
9. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic pel termini de quinze dies, perquè els legítims 

interessats puguin examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al 
públic s’anunciarà en el BOIB i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels 
subjectes passius. 

 
 
ARTICLE 11. Règim d’infraccions i sancions 
 
En els casos d’incompliment de les obligacions establertes en la present ordenança, d’acord amb el 
que preveu l’article 11 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions regulat 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementin i desenvolupin. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o qualsevol altra norma de 
rang legal que afectin qualsevol element del present impost, seran d’aplicació automàtica dins de 
l’àmbit de aquesta ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els vehicles que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, 
resultant exempts de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per aplicació de l’anterior redacció 
de l’article 94.1.d) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, no 
compleixin els requisits fixats per l’exempció en la nova redacció donada per la Llei 51/2002, a dit 
precepte, continuaran tenint dret a l’aplicació de l’exempció prevista en la redacció anterior de 
l’esmentat precepte, mentre el vehicle mantengui els requisits fixats en aquesta per a tal exempció. 
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 29 d’octubre de 2015, i publicada en el BOIB número 181 de data 12 de desembre de 2015, i 
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 
 
 

ANNEX 
 

 
De conformitat amb el que preveu l’article 95.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les tarifes vigents a partir de l’1 
de gener de 2016, exposades al públic en el BOIB  són les següents: 
 
 

El coeficient emprat és 1,61. 
 

CLASSE DE VEHICLE I POTÈNCIA Coeficient 
 1,61 

A) Turismes  
De menys de 8 cavalls fiscals. 20,28 € 
De 8 a 11,99 cavalls fiscals. 54,76 € 
De 12 a 15,99 cavalls fiscals.  115,60€ 
De 16 a 19,99 cavalls fiscals. 143,99 € 
De més de 20 cavalls fiscals. 179.97 € 

B) Autobusos  
De menys de 21 places. 133,85 € 
De 21 a 50 places. 190,63 € 
De més de 50 places. 238,26 € 

C) Camions  
De menys de 1.000 kg de càrrega útil. 67,91 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil. 133,85 € 
De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil. 190,63 € 
De més de 9.999 kg de càrrega útil. 238,26 € 

D) Tractors  
De menys de 16 cavalls fiscals. 28,39 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals. 44,62 € 
De més de 25 cavalls fiscals. 133,85 € 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica  

De menys de 1.000 kg de càrrega útil. 28,39 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil. 44,62 € 
De més de 2.999 kg de càrrega útil. 133,85 € 
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F) Altres vehicles  
Ciclomotors. 7,12 € 
Motocicletes fins a 125 cc 7,12 € 
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 12,17 € 
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 24,34 € 
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 48,67 € 
Motocicletes de més de 1.000 cc 97,34 € 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 

 
 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
Aquesta entitat local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola, i d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 15 en 
concordança amb l’article 59.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la 
qual s’atenen al que preveuen els articles 104 i següents de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
L’ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal. 

 
 
ARTICLE 2. Naturalesa jurídica 
 
L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe, que no té 
caràcter periòdic. 

 
 
ARTICLE 3. Fet imposable 
 
1. Aquest impost grava l’increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana, i que 

es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol 
títol, o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre 
els referits terrenys. 

 
2. Tendran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, susceptible d’urbanització, 

el sòl urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en què s’aprovi un 
programa d’actuació urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de 
voreres i comptin a més amb clavegueram, subministrament d’aigua, subministrament  d’energia  
elèctrica  i enllumenat públic, i els ocupats per construccions de naturalesa urbana. 

 
No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tenguin la 
consideració de rústics a efectes de l’impost sobre béns immobles. 
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ARTICLE 4. Supòsits de no subjecció 
 
No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels 
cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que a favor seu i en pagament d’aquestes es verifiquin 
i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
 
Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre 
cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de 
nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
 
 
ARTICLE 5. Exempcions  
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència dels actes 

següents: 
a)  La constitució i transmissió de qualssevol drets de servitud. 
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt 

historicoartístic, o hagin set declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en 
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els seus propietaris o 
titulars de drets reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o 
rehabilitació en dits immobles. 
 

2. Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor corresponents quan l’obligació 
de satisfer dit impost recaigui sobre les persones o entitats següents: 

a. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertanyi el municipi, així com els 
seus respectius organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter 
anàleg de les comunitats autònomes i de dits entitats locals.  

b. El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s’integri dit 
municipi, així com les seues respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als 
organismes autònoms de l’Estat. 

c. Les institucions que tenguin la qualificació de benèfiques o beneficodocents. 
d. Les entitats gestores de la Seguretat Social, i les mutualitats de previsió social regulades per 

la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. 
e. Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys que hi estiguin 

afectes. 
f. La Creu Roja Espanyola. 
g. Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o 

convenis internacionals. 
 

 
ARTICLE 6. Bonificacions 
 
S’estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de l‘impost, en les transmissions de terrenys, i 
en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu 
per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants. 
 
A aquests efectes i d’acord amb l’article 72 del Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel 
qual s’aprova el text refós de Compilació de dret civil de les Illes Balears en el qual s’admet que els 
pactes successoris poden contenir qualssevol “disposicions mortis causa” a títol universal o singular, 
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s’entendrà que dits pactes tenguin naturalesa jurídica “mortis causa” per la qual cosa els serà 
aplicable dita bonificació. 
 
 
ARTICLE 7 
 
A més de les exempcions i bonificacions establertes en els dos articles anteriors, no es podran 
reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o els 
derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. 
 
 
ARTICLE 8. Subjectes passius 
 
És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
 

a) Transmissions gratuïtes. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals de gaudi limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o 
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real 
de què es tracti. 
 

b) Transmissions oneroses. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de  
drets reals de gaudi limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que 
transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

 
En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tendrà la consideració de subjecte 
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el terreny o a favor del 
qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona 
física no resident a Espanya. 
 
 
ARTICLE 9. Base imposable 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un 
període màxim de vint anys. 

 
2. L’increment real s’obté aplicant, sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, el 

percentatge que resulti del quadre següent: 
 

PERÍODE 
a.- D’1 fins a 5 anys 3,5 % 
b.- De fins a 10 anys 3,2 %   
c.- De fins a 15 anys 3,0 % 
d.- De fins a 20 anys 2,8 % 

 
Aquests percentatges podran  ser  modificats  per  les  Lleis  de pressupostos generals de 

l’Estat. 
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3. Per determinar l’import exacte del valor del terreny en el moment de la meritació, s’han de 

distingir les regles següents: 
 

3.1. En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la meritació serà el que 
tenguin determinat en dit moment a efectes de l’impost sobre béns immobles. 

      No obstant això, quan dit valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no 
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de 
l’esmentada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb 
aquest. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una 
vegada s’hagi obtingut de conformitat amb els procediments de valoració col·lectiva que 
s’instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la 
d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients 
d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de pressupostos generals 
de l’Estat. 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana o estigui integrat en un bé immoble 
de característiques especials, en el moment de la meritació de l’impost, no tengui 
determinat valor cadastral en dit moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el 
referit valor cadastral sigui determinat, referint dit valor al moment de la meritació. 

 
3.2. En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, els percentatges 

anuals continguts en l’apartat 4 d’aquest article, s’aplicaran sobre la part del valor definit 
en la lletra anterior que representi, respecte d’aquest, el valor dels referits  drets calculat 
mitjançant l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats. 

 
En particular, seran d’aplicació les normes següents: 
 

a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor total dels béns, en raó 
del 2% per cada període d’un any, sense excedir del 70%. 

b) En els usdefruits vitalicis s’estimarà que el valor és igual al 70% del valor total dels béns 
quan l’usufructuari compta amb menys de vint anys, minorant, a mesura que augmenta 
l’edat, en la proporció d’un 1% menys per cada any més amb el límit mínim del 10% 
del valor total. 

c) L’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica, si s’establís per termini superior a 
trenta anys o per temps indeterminat, es considerarà fiscalment com a transmissió de 
plena propietat subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100% del 
valor cadastral del terreny usufructuat. 

d) Quan es transmeti un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges expressats en les lletres 
A), B) i C) anteriors s’aplicaran  sobre el valor cadastral del terreny de dita transmissió. 

e) Quan es transmeti el dret de nua propietat el seu valor serà igual a la diferència entre 
el valor cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculant aquest segons les regles 
anteriors.  

f) El valor dels drets reals d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar al 75% del valor dels 
béns sobre els quals foren imposats, les regles corresponents a la valoració dels 
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

g) En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitadors del 
domini distints dels enumerats en les lletres A), B),C), D) i F) d’aquest article i en el 
següent es considerarà com a valor d’aquests, als efectes d’aquest impost: 
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1) El capital, preu o valor pactat en constituir-los si fos igual o més alt que el resultat 
de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seua renda o 
pensió anual. 

2) Aquest últim si aquell fos més baix. 
 
3.3. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, 

o del dret a realitzar la construcció sota sòl sense implicar l’existència d’un dret real de 
superfície, el quadre de percentatges anuals, contingut en l’apartat 2 d’aquest article, 
s’aplicarà sobre la part del valor definit en l’apartat 4 que representi, respecte d’aquell, el 
mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, si no n’hi hagués, el que 
resulti d’establir la proporció entre la  superfície o volum de les plantes a construir en vol o 
subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles. 

 
3.4. En els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts en l’apartat 2 

d’aquest article s’aplicaran sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, 
llevat que el valor definit en el paràgraf a) de l’apartat 2 anterior fos inferior; en tal cas 
prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 
 

4. Quan es modifiquin els valores cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració 
col·lectiva de caràcter general, durant els cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals 
es prendrà com a valor del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles 
contingudes en l’apartat anterior, l’import que resulti d’aplicar una reducció del 60 per cent. 

 
La reducció prevista en aquest apartat no serà d’aplicació als supòsits en què els valors cadastrals 
resultants del procediment de valoració col·lectiva al qual aquell es refereix siguin inferiors als 
vigents fins aleshores. 

 
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del 
procediment de valoració col·lectiva. 

 
 
ARTICLE 10. Quota tributària 
 
La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen de 16%. 
 
 
ARTICLE 11. Meritació de l’impost 
 
1. L’impost es merita: 
 

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, inter vius o mortis 
causa, en la data de la transmissió. 

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data 
en què tengui lloc la constitució o transmissió. 

 
2. A efectes del disposat es considerarà com a data de transmissió: 
 

a) En els actes o contractes inter vius, la de l’atorgament del document públic, i quan es tracti 
de documents privats, la de seua incorporació o inscripció en un registre públic o la de la 
seua entrega a un funcionari públic per raó del seu ofici. 

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant. 
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c) En les subhastes judicials, administratives o notarials, es prendrà la data de l’suto o 
providència que n’aprovi la rematada. 

d) En les expropiacions forçoses, la data de l’acta d’ocupació i pagament. 
e) En el cas d’adjudicació de solars que s’efectuïn per entitats urbanístiques a favor de titulars 

de  drets o unitats d’aprofitament distints dels propietaris originàriament aportants dels 
terrenys, la protocol·lització de l’acta de reparcel·lació. 

 
 
ARTICLE 12  
 
Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma haver tengut lloc 
la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la 
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tendrà dret a la 
devolució de l’impost satisfet, sempre que dit acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i 
que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució quedà ferma, i s’entendrà 
que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que les persones interessades hagin d’efectuar les 
recíproques devolucions a què es refereix l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o contracte 
no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declara per incompliment de les 
obligacions del subjecte passiu de l’impost, no tendrà dret a cap devolució. 

 
 

ARTICLE 13  
 
Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les partes contractants, no serà procedent la 
devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació.  

 
 
ARTICLE 14  
 
En els actes o contractes en què hi hagi alguna condició, la seua qualificació es farà d’acord amb 
les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, no es liquidarà l’impost fins que 
aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, s’exigirà l’impost des d’aleshores, a reserva, 
quan la condició es compleixi, de fer l’oportuna devolució segons la regla de l’apartat anterior. 
 
 
ARTICLE 15. Gestió 
 
1. Els subjectes vendran obligats a presentar davant l’Ajuntament el document en el qual constin els 

actes i contractes que originin la imposició, al qual uniran una còpia simple visada per notari i el 
rebut de l’impost sobre béns immobles de l’últim exercici meritat o de l’immediat anterior, als sols 
efectes de la correcta identificació de l’immoble transmès i poder practicar la liquidació 
procedent. 

 
2. Dita declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar des de la data en 

què es produeixi la meritació de l’impost: 
 

a) quan es tracti d’actes inter vius, el termini serà de trenta dies hàbils; 
b) quan se tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a 

un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
3. Amb independència del que disposa el punt anterior d’aquest article, estan obligats a comunicar a 

l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius: 
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a) En els supòsits de l’article 8a) de l’ordenança, sempre que s’hagin produït per negoci 
jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmet el dret real de què 
es tracti. 

b) En els supòsits de l’article 8b) de l’ordenança, l’adquirent o la persona a favor de la qual 
es constitueix o transmet el dret real de què es tracti. 

 
 
ARTICLE 16 
 
1.  Els notaris  estaran  obligats  a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada 

trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents que hagin autoritzat en el  trimestre  
anterior,  en  els  quals es contenguin fets, actes o negocis  jurídics que posin de manifest la 
realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última  voluntat. També 
estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents privats comprensius 
dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin set presentats per al seu coneixement o 
legitimació de signatures. 

 
2.  Les  liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb indicació del 

termini  d’ingrés i expressió dels recursos procedents. 
 
 
ARTICLE 17. Inspecció i recaptació 
 
La inspecció i recaptació es realitzarà segons el que disposa la Llei general tributària i en les 
disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
 
ARTICLE 18. Infraccions i sancions 
 
En els casos d’incompliment de les obligacions establertes en la present ordenança, d’acord amb el 
que preveu l’article 11 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions regulat 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementin i desenvolupin. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present Ordenança fiscal, va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària 
celebrada el 31 d’octubre de 2018, i publicada en el B.O.I.B. nombre 159 de data 20 de  desembre 
de 2018, i romandrà en vigor des de l’1 de gener de 2019 i fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
 

 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
L’impost sobre activitats econòmiques es regirà en aquest municipi: 
 

a) Per les normes reguladores d’aquest, contingudes en els articles 16 i 78 a 91 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 

b) Pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la 
instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques. 

 

c) Pel Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost, pel qual s’aproven les tarifes i la 
instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques corresponents a l’activitat ramadera 
independent. 

 

d) Per la present ordenança fiscal. 
 
ARTICLE 2. Naturalesa i fet imposable 
 
L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable de la qual 
està constituït pel mer exercici, dins del terme municipal, d’activitats empresarials, professionals o 
artístiques, tant si s’exerceixen en un local determinat como si no, i es trobin o no especificades en les 
tarifes de l’impost. 
 
Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les ramaderes, quan tenguin 
caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.  
 
 
ARTICLE 3. Supòsits de no subjecció 
 
No constitueix fet imposable en aquest impost l’exercici de les activitats següents: 
 

1. L’alienació de béns integrats en l’actiu fix de les empreses que haguessin figurat degudament 
inventariades com a tal immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de 
transmissió; i la venda de béns d’ús particular i privat del venedor sempre que els hagués 
utilitzat durant igual període de temps. 

2. La venda dels productes que es rebin en pagament de feines personals o serveis 
professionals. 

3. L’exposició d’articles amb el fi exclusiu de decoració o adorn d’establiment. Tanmateix, estarà 
subjecta a l’impost l’exposició d’articles per a regal als clientes. 

4. Quan es tracti de venda al detall, la realització d’un sol acte o operació aïllada. 
 

ARTICLE 4. Subjectes passius 
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Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària sempre que realitzin en territori nacional 
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 
 
 
ARTICLE 5. Exempcions 
 

1. Estan exempts de l’impost: 
 

a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms 
de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i 
de les entitats locals. 
 

b)  Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seua activitat en territori espanyol, durant 
els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què aquesta es desenvolupi. 
A aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat 
quan aquesta s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància 
que s’entendrà que concorre, entre d’altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o 
aportació de rames d’activitat. 
 

b) Els subjectes passius següents: 
 

− Les persones físiques. 
− Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats de 

l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que 
tenguin un import net de la xifra de negocis inferior a un milió de euros. 

− Quant als contribuents per l’impost sobre la renta de no residents, l’exempció només 
abastarà els qui operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que 
tenguin un import net de la xifra de negocis inferior a un milió d’euros. 
 

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tendran en 
compte les regles següents: 
 

1.ª L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el que 
preveu l’article 191 del text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat 
per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre. 

2.ª L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de 
l’impost sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renta de 
no residentes, el del període impositiu el termini de presentació de 
declaracions del qual per dits tributs hagués finalitzat l’any anterior al de la 
meritació d’aquest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a què 
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributaria, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al 
penúltim any anterior al de meritació d’aquest impost. Si dit període 
impositiu hagués tengut una durada inferior a l’any natural, l’import net de 
la xifra de negocis s’elevarà a l’any. 

 
3.ª Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tendrà 

en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides per aquest. 
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No obstant això, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit 
de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es 
referirà al conjunt d’entitats pertanyents a dit grup. 
A efectes del que disposa el paràgraf anterior, s’entendrà que els casos de 
l’article 42 del Codi de Comerç són els recollits en la secció primera del 
capítol I de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, 
aprovades pel Reial decret 1815/1991, de 20 de desembre. 

4.ª En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renta de no residents, 
regirà l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels 
establiments permanents situats en territori espanyol. 

 
c) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades 

en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió dels segurs privats. 
 
d) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus 

graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les 
entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els 
establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, sense tenir ànim de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que per 
excepció venguin en el mateix establiment els productes dels talleres dedicats a dit 
ensenyament, sempre que l’import de dita venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al 
sosteniment de l’establiment. 
 

e) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de 
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que 
realitzin per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que 
venguin els productes dels tallers dedicats a dits fins, sempre que l’import de dita venda, 
sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a 
l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment. 

 
f) La Creu Roja Espanyola. 

 
g) Els subjectes passius als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o 

convenis internacionals. 
 

h) Les activitats d’escàs rendiment econòmic respecte de les quals està prevista una 
tributació per quota zero. 

 
i) Fundacions, esglésies i comunitats religioses. 

 
2. Els subjectes passius a què es refereixen els paràgrafs a), d), g) i h) de l’apartat anterior no 

estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
3. El ministre d’Hisenda establirà en quins supòsits l’aplicació de l’exempció prevista en el 

paràgraf c) de l’apartat 1 anterior exigirà la presentació d’una comunicació dirigida a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en la qual es faci constar que es compleixen els 
requisits establerts en dit paràgraf per a l’aplicació de l’exempció. Dita obligació no s’exigirà, 
en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
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Els subjectes passius que hagin aplicat l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 
anterior presentaran la comunicació, si escau, l’any següent al posterior a l’inicio de la seua 
activitat. 
 
A aquests efectes, el ministre d’Hisenda establirà el contingut, el termini i la forma de 
presentació de dita comunicació, així com els supòsits en què s’haurà de presentar per via 
telemàtica. 
 
Quant a les variacions que puguin afectar l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 
anterior, regirà el que preveuen el paràgraf tercer de l’apartat 2 de l’article 90 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

 
4. Les exempcions previstes en els paràgrafs e) i f) de l’apartat 1 d’aquest article tendran caràcter 

pregat i es concediran, quan sigui procedent, a instància de part. 
 

La sol·licitud de les exempcions a què es refereix el paràgraf anterior s’ha de presentar 
juntament amb la declaració d’alta en l’impost en l’entitat que dugui a terme la gestió censal, i 
haurà d’estar acompanyada de la documentació acreditativa. L’acord pel qual s’accedeix a la 
petició fixarà l’exercici des del qual el benefici fiscal s’entén com a concedit. 

 
 
ARTICLE 6. Quota tributària 
 

La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la quota de tarifa, que serà la resultant 
d’aplicar les tarifes i instrucció de l’impost aprovats pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de 
setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques, i pel 
Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de 
l’impost sobre activitats econòmiques corresponents a l’activitat ramadera independent, el coeficient 
de ponderació determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu regulat 
en l’article 8 i, si escau, el coeficient que ponderi la situació física del local on es realitza l’activitat 
regulada en l’article 9, ambdós de la present ordenança fiscal. 

 
 
ARTICLE 7. Coeficient de ponderació 
 

D’acord amb el que preveu l’article 86 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals de 
tarifa s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la 
xifra de negocis del subjecte passiu, d’acord amb el quadre següent: 

 
Import net de la xifra de negocis (€) Coeficient 

Des de 1 000 000,00 fins a 5 000 000,00 1,29 
Des de 5 000 000,01 fins a 10 000 000,00 1,30 
Des de 10 000 000,01 fins a 50 000 000,00 1,32 
Des de 50 000 000,01 fins a 100 000 000,00 1,33 
Més de 100 000 000,00 1,35 
Sense xifra neta de negoci 1,31 
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A efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import net de la xifra 
de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides per 
aquest, i es determinarà d’acord amb el que preveu la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 4 de la 
present ordenança fiscal. 
 
 
ARTICLE 8. Coeficient de situació 
 
Sobre les quotes municipals de tarifa incrementades per aplicació del coeficient de ponderació 
regulat en l’article 6 de la present ordenança fiscal, s’aplicarà l’índex 1, ja que no es pot distingir al 
municipi més d’una categoria de carrer. 
 
 
ARTICLE 9. Bonificacions 
 
Sobre la quota tributària de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les bonificacions següents: 
 

a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d’aquestes i les societats 
agràries de transformació, tendran la bonificació prevista en la Llei 20/1990, de 19 de 
desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

 

b) Una bonificació del 50% de la quota corresponent per als qui iniciïn l’exercici de qualsevol 
activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període 
impositiu del seu desenvolupament. El període d’aplicació de la bonificació caducarà 
transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra b) de l’apartat 
1 de l’article 4 de la present ordenança fiscal. 

 
Els subjectes passius que tenguin dret a les bonificacions regulades en l’apartat anterior per complir 
els requisits establerts per al seu gaudi, aplicaran la bonificació corresponent en la seua pròpia 
autoliquidació. 
 
 
ARTICLE 10. Període impositiu i meritació 
 
El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de declaracions d’alta; en tal 
cas abastarà des de la data de començament de l’activitat fins al final de l’any natural. 

 
L’impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, 
en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no coincideixi amb l’any 
natural; en tal supòsit les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 
resten para finalitzar l’any inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat. 

 
Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi dit cessament. A tal fi, els 
subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres 
naturals en els quals no s’hagués exercit l’activitat. 

 
Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, la meritació es 
produeix per la realització de cada una d’elles, i s’hauran de presentar les corresponents 
declaracions en la forma que s’estableixi reglamentàriament. 
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ARTICLE 11. Gestió 
 
La gestió de les quotes municipals de l’impost es durà a terme per l’òrgan de l’administració que 
resulti competent, bé en virtut de competència pròpia, bé en virtut de conveni o acord de delegació 
de competències; tot això de conformitat amb el que preceptuen els articles 7, 8 i 91 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, així com en les altres disposicions que resultin d’aplicació. 

 
La gestió, liquidació, recaptació i inspecció de les quotes municipals de l’impost es durà a terme de 
conformitat amb el que preceptuen els articles 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 i 91 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així 
com les altres disposicions que resultin d’aplicació. 

 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
Les modificacions que s’introdueixin en la regulació de l’impost, per les lleis de pressupostos generals 
de l’Estat o per qualssevol altres lleis o disposicions, i que resultin d’aplicació directa, produiran, si 
escau, la corresponent modificació tàcita de la present ordenança fiscal. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en 
sessió ordinària celebrada el dia 08 de novembre de 2004, exposada al públic en el BOIB número 
160, de 13 de novembre de 2004, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hi haguessin 
formulat reclamacions en contra, i quedà per tant aprovada definitivament, tal com disposa l’article 
17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener següent, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la seua modificació o derogació. En cas de modificació parcial d’aquesta 
ordenança fiscal, els articles no modificats continuaran vigents. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

 
 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, de conformitat amb el que disposa l’article 106.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària 
que li atribueix l’article 15.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, establí l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, previst en l’article 59.2 d’aquesta Llei, l’exacció del qual s’efectuarà amb 
subjecció al que disposa aquesta ordenança fiscal. 
 
 
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 corresponent llicència 
d’obra urbanística, s’hagi o no obtingut dita llicència, sempre que la seua expedició correspongui 
a aquest municipi. 

 
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran consistir en: 
 

a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta. 
b) Obres de demolició. 
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seua disposició interior com el seu 

aspecte exterior. 
d) Alineacions i rasants. 
e) Obres de fontaneria i clavegueram. 
f) Obres en cementeris. 
g) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d’obra 

urbanística. 
 
 
ARTICLE 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i 

les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, 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 considerarà contribuent a qui ostenti la condició de propietari 
d’obra. 
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2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les 

corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres, si no fossin els propis 
contribuents. 

 
ARTICLE 4. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
D’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals no es podran reconèixer altres 
beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o els derivats de 
l’aplicació de tractats internacionals. 
 
Tendran una bonificació del 95% de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o del foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al 
Ple de la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
Tendran una bonificació del 95% de la quota de l'impost de construccions, instal·lacions o obres que 
incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta 
bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'administració competent. La present 
bonificació s'aplicarà solament sobre la part del pressupost d'execució material que afecti la 
incorporació d'aquests sistemes. Per a l'obtenció d'aquesta bonificació, s'haurà de sol·licitar per escrit 
presentat a aquest efecte, abans de l'inici de la construcció, instal·lació o obra, a fi  que els tècnics 
municipals competents emetin informe previ. No es concedirà la bonificació quan la instal·lació 
d'aquests sistemes sigui obligatòria a tenor de la normativa urbanística, edificatòria o ambiental en el 
moment de la concessió de la llicència d'obres. 
 
Les bonificacions previstes en el present article no seran aplicables simultàniament sobre el mateix 
immoble 
 
 
ARTICLE 5. Base imposable, quota i meritació 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituït pel cost real i efectiu de la construcció, 

instal·lació u obra. 
 
2. La  quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
3. El tipus de gravamen serà el 3,8  per cent. 
 
4. L’impost es meritarà en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, fins i tot quan no 

s’hagi obtingut la corresponent llicència. 
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ARTICLE 6. Normes de gestió 
 
1. Quan es concedeixi la llicència es practicarà una liquidació provisional, determinant-se la base 

imposable en funció del pressupost presentat per les persones interessades, sempre que aquest 
hagués set visat pel col·legi oficial corresponent; en altre cas, la base imposable serà determinada 
pels tècnics municipals, d’acord amb el cost estimat del projecte. 

 
2. A la vista  de  les  construccions, instal·lacions i obres efectivament realitzades i del cost real efectiu 

d’aquestes, l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà, si escau, 
la base imposable a què es refereix l’apartat anterior practicant la corresponent liquidació 
definitiva, i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si escau, la quantitat que correspongui. 

 
3. En el cas que s’iniciïn obres gravades per l’impost sense que s’hagi sol·licitat la preceptiva 

llicència, l’administració municipal practicarà la corresponent liquidació, amb independència de 
les actuacions que puguin dur-se a terme en matèria d’infraccions urbanístiques. 

 
 
ARTICLE 7. Inspecció i recaptació 
 
La inspecció i recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general tributària 
i altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu 
desenvolupament. 
 
 
ARTICLE 8. Infraccions i sancions 
 
En tot el que fa a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les 
sancions que per aquests corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general 
tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària 
celebrada el 31 d’octubre de 2018, i publicada en el B.O.I.B. nombre 159 de data 20 de  desembre 
de 2018, i romandrà en vigor des de l’1 de gener de 2019 i fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  
MUNICIPAL SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES  

(VEDATS DE CAÇA I PESCA) 

 
 
ARTICLE 1. Preceptes legals 
 
En ús de les facultats conferides per l’article 197, apartat c), article 230, apartat i) i articles 327 a 
377 del Reial decret legislatiu 781/1986, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu continuarà percebent 
l’impost sobre despeses sumptuàries amb subjecció a les normes de la present ordenança. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
L’impost municipal sobre despeses sumptuàries gravarà l’aprofitament dels vedats privats de caça, 
qualsevol que sigui la forma d’explotació o gaudi de dits aprofitaments. 
 
 
ARTICLE 3. Subjecte passiu 
 
1. Estan obligats al pagament de l’impost en concepte de contribuents, els titulares 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. Tendrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns acotats, que tendrà dret a 
exigir del titular de l’aprofitament l’import de l’impost per fer-lo efectiu al municipi en el terme del 
qual radiqui la totalitat o major part del vedat de caça. 

 
 
ARTICLE 4. Base de l’impost 
 
1. La base d’aquest impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic. 
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2. De conformitat amb l’Ordre de 28 de desembre de 1984 del Ministeri d’Economia i Hisenda, 

els valors assignables a la renda cinegètica per unitat de superfície de cada un dels grups, seran 
els següents: 

 
GRUP CAÇA MAJOR CAÇA MENOR 

I 0,20 €/ha 0,20 €/ha 
II 0,45 €/ha 0,40 €/ha 
III 0,80 €/ha 0,80 €/ha 
IV 1,30 €/ha 1,30 €/ha 

 
 

3. Per als vedats privats de caça menor de menys de 250 ha de superfície, el valor assignable a la  
renda cinegètica  pel  total  de  la seua extensió, sigui quina sigui aquesta, no podrà ser inferior 
a 132,20€. 

 
 

ARTICLE  5. Quota tributària 
 
 La quota tributària resultarà d’aplicar a la base el tipus de gravamen del 20 per 100. 
 
 

ARTICLE 6. Meritació 
 
L’impost serà anual i irreductible i es meritarà el 31 de desembre de cada any. 
 
 
ARTICLE  7. Obligacions del subjecte passiu 
 
Els propietaris de béns acotats, subjectes a aquest impost, hauran de presentar a l’administració 
municipal, dins del primer mes de cada any, declaració de la persona a qui correspongui per 
qualsevol títol l’aprofitament de caça. En dita declaració, que s’ajustarà al model determinat per 
l’Ajuntament, es faran constar les dades de l’aprofitament i del seu titular. 
 

 
ARTICLE 8. Pagament 
 
Rebuda la declaració anterior, l’Ajuntament practicarà l’oportuna aprovació i subsegüent liquidació, 
que serà notificada al substitut del contribuent, i aquest, sens perjudici de poder interposar els 
recursos que corresponguin, haurà d’efectuar el seu pagament en el termini reglamentari. 
 
 
ARTICLE 9  
 
En tot traspàs o cessió, el nou titular es farà càrrec dels dèbits i les responsabilitats que pel respectiu 
concepte corresponguin a l’anterior; a tal efecte aquell podrà exigir a aquest una certificació 
expedida per l’administració municipal en què es faci constar la seua situació tributària en relació 
amb el respectiu tribut. 
 
 
ARTICLE 10. Infraccions i sancions tributàries  
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En tot el que fa a infraccions i sancions tributàries i les seues distintes qualificacions, així com en  les  
sancions que hi corresponguin, si escau, i la seua acció investigadora, s’aplicaran els articles 178 a 
212, ambdós inclosos, de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 8 de novembre de 2014, i publicada en el BOIB número 160 de data 13 de novembre de 2014, i 
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

34 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA  
DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS CEMENTERIS 

MUNICIPALS 

 
 
 
ARTICLE 1. Fonament legal i naturalesa 
 
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Española, d’acord 
amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27, i 57 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu seguirà percebent la taxa per prestació de serveis als 
cementeris municipals, que es regirà per la present ordenança fiscal. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis dels cementeris municipals, tals com 
les concessions de sepultures, arrendaments temporals i qualssevol altres que, de conformitat amb el 
que preveu el Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin procedents o s’autoritzin a instància de 
part. 
 
 
ARTICLE 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 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 

jurídiques a què es refereix l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 

 
2. Llevat de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 
     En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari regirà l’establert, 

respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
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ARTICLE 5. Exaccions subjectives i bonificacions 
 
No s’exigiran taxes: 
 

a) Pels enterraments de persones a instància dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
b) Per les exhumacions que ordeni l’autoritat judicial. 

 
 

ARTICLE 6. Quota 
 
La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtendrà per aplicació de la tarifa 
següent: 
 
1 Concessions temporals (5 anys)  230,50 € 
2 Concessions permanents: 

a) Nínxols 1.153,00 € 
b) Columbaris 576,50 €     

3 Quota exhumacions en nínxols i fossa comuna amb presència de funcionari municipal: 
a) De cadàvers 23,00 € 
b) De restes, per a cada una d’elles 9,15 € 
c) Exhumació i reinhumació de restes, per a cada una d’elles 23,00 € 

4 Feines d’exhumació i reinhumació de restes realitzades per  
funcionari de la corporació 

175,50 € 

 
 
ARTICLE 7. Meritació 
 
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació dels serveis subjectes a 
gravamen, i s’entén a tals efectes que dita iniciació es produeix amb la sol·licitud d’aquells.  
 
 
ARTICLE 8. Declaracions, liquidació i ingrés 
 
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
 
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificat en la forma i 

terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació per al seu ingrés directe en la 
Tresoreria Municipal. 
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ARTICLE 9. Infraccions i sancions 
 
En tot el referent a infraccions i sancions serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupin. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2004, entrarà en vigor en el moment de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de les Illes Baleares, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2005, i romandrà en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expressa.  
 
Última modificació publicada en el BOIB número 181 de data 25 de desembre de 2008, per la qual 
s’anuncien les tarifes per a l’exercici 2009 i que entra en vigor l’1 de gener de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ 
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
 

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament  de Santa Eulària des 
Riu estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la present 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret 
legislatiu 2/2004, així com pel que estableix la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de reordenació de les 
prestacions patrimonials de caràcter públic. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 

tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i d’expedients de què 
entenguin l’administració o les autoritats municipals. 
 

2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que hagi set provocada pel particular o redundi en benefici seu encara que no 
hagi mediat sol·licitud expressa de la persona interessada. 

 
 
ARTICLE 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals redundi la 
tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 

2. Seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 43 de la Llei general tributària. 
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ARTICLE 5. Bases  
 
Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedientes a tramitar i documents a 
expedir. 
 
 
ARTICLE 6. Tarifes 
 
La tarifa a aplicar per tramitació completa serà la següent: 
 

Epígraf 1. Còpia de documents o dades: 

1.1 Còpies impreses o fotocòpies d’ordenança municipals i documents que es 
facilitin a particulars, per full 

0,20 € 

1.2 Còpies de plànols que es facilitin a particulars, per unitat 6,50 € 
1.3 Per compulsa de documents 5,00 € 
1.4 Per cada expedició de llicència d’obra menor 68,00 € 
1.5 Ús i obtenció de dades per internet 

          30 minuts adults no residents 2,00 € 
          30 minuts adults residents 1,35 € 
          30 minuts estudiants 0,65 € 

1.6 Impressió de documents d’internet 0,20 €/hora 
 

Epígraf 2. Certificacions: 

2.1 Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o Intervenció 
de l’Ajuntament o Alcaldia sobre els documents o dades en possessió de 
l’Ajuntament  

4,00 € 

2.2 Certificats de residència, per cada certificat (gratis per internet) 1,00 € 
2.3 Per cada certificat que emetin els departaments o serveis municipals en 

expedients administratius o en virtut de manament judicial, a instància de part 
i en interès particular sens perjudici de la resta de documents que siguin 
procedents serà de 

50,00 € 

2.4 Per cada certificació d’antiguitat d’habitatges que emetin els Serveis Tècnics 
Municipals en expedients administratius a instància de part i en interès 
particular, sens perjudici dels altres documents que corresponguin, i sempre 
que per a l’emissió del certificat sigui necessària visita de comprovació pels 
serveis municipals, per cada certificat 

300,00 € 

2.5 Certificació de qualificació urbanística i llicències de segregació en sòl rústic 75,00 € 
2.6 Certificació d’ús 75,00 € 
2.7 Certificació d’infraestructures 75,00 € 
2.8 Certificació final d’obra 0,5 % mensual des de la data d’inici de les obres fins 

a la data de finalització de les obres de l’import satisfet de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres amb un import mínim de 

63,00 € 

2.9 Llicències de segregació en sòl urbà 75,00 € 
2.10 Llicència de primera ocupació per habitatge (amb un màxim de 400 € per 

expedient) 
100,00 € 

2.11 Llicència d’aparcaments temporals 300,00 € 
2.12 Llicència temporal autorització venda productes agrícoles 300,00 € 
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Epígraf 3. Informes: 

3.1 Informe de qualificació urbanística 75,00 € 
3.2 Informe de viabilitat de projectes 75,00 € 
3.3 Informes relatius a la Policia Local 

1.- per Información sobre dades relatives a un fet en què hagi intervingut la 
Policia Local, quan no impliqui desplaçament 

12,00 € 

2.- per informació sobre dades relatives a un fet en què hagi intervingut la 
Policia Local, quan sigui necessari el desplaçament del personal de la Policia 
Local 

35,00 € 

3.- per confecció d’extractes informatius per a accidents de trànsit 75,00 € 
4.- per confecció d’informe per accident de trànsit 185,00 € 

3.4 Visita comprovació per a tràmits urbanístics, inspecció i altres tràmits 
administratius. 

50,00 € 

   

Epígraf 4. Permisos, llicències i autoritzacions: 

4.1 Carnet municipal per a conductor d’autotaxi i altres vehicles de lloguer: 
- Expedició. 50,00 € 
- Renovació. 50,00 € 

4.2 Autorització per a celebració de balls de saló, música en viu i tocadiscos per a 
un dia determinat que sol·liciti el particular. 

50,00 € 

4.3 Obtenció i renovació de llicència de tinença d’animals potencialment perillosos. 
1.- Primera concessió i renovació (inclou expedició de targeta acreditativa) 60,00 € 
2.- Expedició de duplicat de targeta acreditativa de llicència d’inscripció en el 
registre d’animals potencialment perillosos 

20,00 € 

 
 
ARTICLE 7. Exempcions 
 
Estaran exempts de la taxa reguladora d’aquesta ordenança: 
 

a) les persones acollides a la Beneficència Municipal; 
 
b) els documents expedits a instància d’institucions i autoritats civils, militars o judicials, perquè 

tenguin efectes en actuacions d’ofici; 
 
c) les autoritzacions a menors per concertar contractes laborals. 
 
d) No s’inclouen en els supòsits d’exempcions les certificacions o documents que expedeixi 

l’administració municipal en virtut de sol·licitud mitjançant ofici de jutjats o tribunals per a tota 
classe de plets, les quals no s’entregaran ni remetran sense que prèviament s’hagi satisfet la 
corresponent quota tributària. 
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ARTICLE 8. Administració i cobrança 
 
1. Els documents que han d’iniciar un expedient es presentaran a les oficines municipals o en les 

assenyalades en l’article 66 de la Llei de procediment administratiu. 
 

2. Las quotes es satisfaran mitjançant l’estampació del segell municipal corresponent, en les 
oficines municipals en el moment de la presentació dels documents que iniciïn l’expedient. 
 

3. Els documents rebuts a través de les oficines assenyalades en l’article 66 de la Llei de 
procediment administratiu seran admesos provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense 
el pagament previ dels drets; a tal fi es requerirà a la persona interessada que en el termini de 
deu dies aboni les quotes corresponents mitjançant l’aportació dels segells municipals 
necessaris, amb l’apercebiment que, si transcorre dit termini sense efectuar-lo, es tendran els 
escrits per no presentats i s’arxivaran. 

 
 
ARTICLE 9 
 
Els  drets per cada petició de cerca d’antecedents es meritaran encara que sigui negatiu el seu 
resultat. 
 
 
ARTICLE 10. Bonificacions de la quota 
 
No es concedirà cap bonificació dels importes de les quotes tributàries assenyalades en la tarifa 
d’aquesta taxa.  
 
 
ARTICLE 11. Meritació 
 
1. Es meritarà la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la 

tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut. 
 

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article 2, la meritació es produeix quan tenguin 
lloc les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal d’ofici quan aquesta s’iniciï sense 
prèvia sol·licitud de la persona interessada però redundi en benefici seu. 

 
 
ARTICLE 12. Infraccions i sancions 
 
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sanciones que a aquestes 
corresponguin en cada cas, regirà el que disposen els articles 181 i següents de la Llei general 
tributària. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 31 d’octubre de 2012, i publicada en el BOIB número 192 de data 22 de desembre de 2012, i 
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES 

VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 

 
 
 

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2005, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per estacionament de vehicles 
de tracció mecànica a les vies públiques municipals, que es regirà per la present ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que estableix l’article 57 de l’esmentat text refós. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial dels terrenys 

d’ús públic local per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica dins de les zones que a 
l’efecte es determinin i amb les limitacions que pugui establir l’autoritat competent. 
A efectes d’exigibilitat d’aquesta taxa s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un 
vehicle la durada de la qual excedeixi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per 
imperatius de la circulació. 

 
2. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles següents: 
 

a) Els vehicles estacionats en zones reservades per la seua categoria o activitat. 
 

b) Els vehicles autotaxi quan el conductor estigui present. 
 

c) Els vehicles en servei oficial degudament identificats, propietat d’organismes de l’Estat, 
comunitat autònoma, illa o municipi que estiguin destinats directament i exclusivament a la 
prestació dels  serveis públics de la seua competència quan realitzin aquests serveis. 

 

d) Els vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars acreditades a Espanya, 
externament identificats amb plaques de matrícula diplomàtica i consular, com també un 
vehicle assignat al servei d’una oficina consular dirigida per un funcionari consular honorari. 
Tot això a condició de reciprocitat. 

 

e) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o Creu Roja, 
i les ambulàncies. 

 

f) Els vehicles de minusvàlids quan tenguin la corresponent autorització especial expedida per 
l’Ajuntament. 

 
3. Estaran exempts d’aquesta taxa els vehicles catalogats per la Direcció General de Trànsit del 

Ministeri de l’Interior de “0 emissions”. A tal objecte els vehicles esmentats hauran d’exhibir a la 
lluna de davant de l’automòbil l’adhesiu de “0 emissions” proporcionada per la D.G. de Trànsit. 
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Aquesta exempció ho serà pel temps indispensable que estableixi l’Ajuntament per a aquests 
vehicles. Podrà utilitzar-se la targeta o distintiu de la RED MELIB implantat per la CAIB de “0 
emissions”. 

 
 
ARTICLE 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents de la taxa els conductores que estacionin els vehicles a les vies 
públiques, a les zones reservades a l’efecte. 
 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones 

que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 

2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35 
de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seues respectives 
participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
 

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seua incumbència per 
al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes 
següents: 

 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data de cessament. 
 
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes d’acord amb el procediment previst en la Llei 

general tributària. 
 

 
ARTICLE 5. Beneficis fiscals 
 
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa. 

 
2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al pagament de la 

taxa quan sol·licitin autorització per estacionar sense durada limitada determinats vehicles, 
sempre que aquests es considerin necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o 
a la defensa nacional. 

 
 
ARTICLE 6. Quota tributària 
 

Estacionament d’un vehicle per una hora 1,00 € 
Pagament mínim 0,20 € 
Tarifa anul·lació de denúncia 3,00 € 
Tarifa residents per dia 0,25 € 
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Distintius per a residents en zona verda per any 65,00 € 
Sol·licituds rebudes amb posterioritat al 30 de juny 40,00 € 

 
 
ARTICLE 7. Meritació 
 
De conformitat amb l’article 26 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament 
especial, és a dir, quan s’efectuï l’estacionament a les zones de les vies públiques reservades a 
l’efecte. 
 
Por decret d’Alcaldia es podran establir períodes d’exempció en el pagament d’aquesta taxa per 
circumstàncies degudament motivades. 
 
 
ARTICLE 8. Període impositiu 
 
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 2,21 hores. 
 
 
ARTICLE 9. Règim de declaració i ingrés 
 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. La taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de dit estacionament. El pagament 

s’efectuarà en les màquines expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, 
instal·lades a les vies públiques, i haurà de figurar, durant el temps de l’estacionament dit 
bitllet a la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior. 

 
 
ARTICLE 10. Gestió per concessió 
 

1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari, de qui 
també és competència adoptar les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets 
acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels 
conductors que han estacionat els seus vehicles. 

2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari. 
3. L’import de la recaptació en període voluntari serà ingressat diàriament pel concessionari en 

un compte bancari fixat per la corporació. 
 
 
ARTICLE 11. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sanciones en matèria tributària es regiran pel que disposen els articles 178 i següents 
de la Llei general tributaria, la seua normativa de desenvolupament i en l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació. 
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ARTICLE 12. Sol·licitud de tarifa de residents 
 
Per ser beneficiari de la tarifa per a residents serà necessària l’obtenció prèvia de la targeta o adhesiu 
identificador corresponent, a expedir per l’Ajuntament. 
 
Per a l’obtenció de la targeta s’haurà de presentar sol·licitud a l’Ajuntament i complir els requisits 
següents: 
 
Els vesins residents hauran de: 

- Estar empadronats a la zona d’establiment. 
- Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
- El vehicle beneficiari haurà d’estar domiciliat en l’àmbit de la zona d’estacionament. 

 
Els establiments comercials hauran de: 

- Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
- Estar en l’àmbit de la zona d’estacionament regulat. 

 
No s’expedirà més d’una targeta o adhesiu per habitatge o comerç. 
 
Les sol·licituds seran resoltes mitjançant decret d’Alcaldia, i es concediran o es denegaran amb la 
comprovació prèvia del compliment dels requisits exigits. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària 
celebrada el 26 d’octubre de 2017, i publicada en el B.O.I.B. nombre  157 de data 23 de 
desembre, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA  
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CELEBRACIÓ DE 

BODES CIVILS 

 
 

 
ARTICLE 1.  Fonament i règim 
 
Aquest Ajuntament, de conformitat amb el que autoritza l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb el que preveu l’article 20 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
acorda l’ordenació, regulació i imposició de la taxa per prestació del servei de celebració de bodes 
civils, que es regularà per la present ordenança redactada de conformitat amb el que disposa l’article 
16 del Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
 
ARTICLE 2. Objecte 
 
És objecte de la present ordenança la regulació de la taxa per la prestació dels serveis de celebració 
de bodes civils. 
 
 
ARTICLE 3. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal i administradora que es genera per la 
prestació del servei de bodes civils. 
 
 
ARTICLE 4. Subjecte passiu 
 
1. Estan obligats al pagament de la taxa les persones que sol·licitin el servei. Neix l’obligació del 

pagament des que s’iniciï la prestació del servei; no obstant això, en el moment de la sol·licitud 
s’estableix dipòsit previ per l’import total de la taxa.  

2. Els deutes per la taxa s’exigiran pel procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
ARTICLE 5. Quota 
 
La taxa per celebració de bodes civils serà la següent:  
 

 

Residents 
De dilluns a divendres de 10.00 h. a 14.00 h 50,00 € 
Divendres tarda, dissabtes, diumenges i festius 100,00 € 

No residents 
De dilluns a divendres de 10.00 h. a 14.00 h 150,00 € 
Divendres tarda, dissabtes, diumenges i festius 200,00 € 
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Si els contraents sol·liciten desplaçament de l’alcalde o regidor delegat per a tal fi, dins del municipi 
de Santa Eulària des Riu: 
 

Residents 200,00 € 
No residents 300,00 € 

 
 

ARTICLE 6. Meritació 
 
L’obligació de pagament pel servei de bodes civils neix des que té lloc la sol·licitud per a la prestació 
del servei. 
 
 
ARTICLE 7. Règim de declaració i ingrés 
 
S’estableix el règim d’autoliquidació per al cobrament d’aquesta taxa, per a la qual cosa aquest 
Ajuntament posarà a disposició dels sol·licitants el model corresponent. L’ingrés de la quota 
s’efectuarà amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de la prestació del servei, i no es 
tramitarà cap sol·licitud que no porti adjunt el justificant del pagament de la taxa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La presente ordenança fiscal, aprovada pel Ple, es mantendrà vigent fins a la seua modificació o 
derogació expressa. 
 
Última modificació publicada en el BOIB número 181 de data 25 de desembre de 2008, per la qual 
s’anuncien les tarifes per a l’exercici 2009 i que entra en vigor l’1 de gener de 2009. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA  
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A 

CÀRREC DE LA POLICIA LOCAL 

 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa  
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i l’article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i de conformitat amb els articles 15 i 
següents, 20.3.g) i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 6 a 23 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics, aquest Ajuntament estableix la «taxa per prestacions de serveis i realització d’activitats 
a càrrec de la policia local», que se regirà pel que estableix la present ordenança fiscal. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis o la realització de les activitats que a 
continuació s’assenyalen:  
 

a) Les actuacions necessàries per a l’execució de mesures cautelars o definitives adoptades pels 
òrgans municipals competents en matèria d’activitats subjectes a llicència municipal d’activitat 
o obertura i qualsevol altra prestació singularitzada distintes de les derivades de la regulació 
de trànsit.  

 
b) Les regulacions singulars de trànsit, motivades pels administrats amb ocasió de la celebració 

d’espectacles i esbarjos públics, acompanyament de vehicles especials i qualssevol altres 
serveis especials que impliquin la necessitat de l’ordenació i control del trànsit, així com la 
vigilància en espais públics i manteniment de l’ordre en concentracions urbanes.  

 
c) L’emissió d’informes a petició de persones interessades. 

 
 
ARTICLE 3. subjectes passius.  
 
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques 

i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquen o 
en interès de les quals redundi la prestació del servei o realització d’activitat.  

 
2. En particular, són subjectes passius contribuents:  
 

a) Pel que fa al fet imposable descrit en la lletra a) de l’article 2, els titulares de les activitats 
dels establiments afectats.  

 
b) En relació amb el fet imposable referit en la lletra b) de l’article anterior, els propietaris dels 

establiments, titulars d’activitats o vehicles que obliguin a l’Ajuntament a efectuar 
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regulacions singulars de trànsit o altres activitats singularitzades, en sol·licitar-les o en 
realitzar les activitats que les provoquin.  

  
c) Respecte del fet imposable descrit en la lletra c), les persones sol·licitants dels informes.  

 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 

jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors i 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que 
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.  

 
 
ARTICLE 5. Base imposable  
 
La base Imposable estarà constituïda pel servei prestat o activitat realitzada. La quota tributària 
resultarà de l’aplicació del quadre de tarifes contingut en l’article 6 de la present ordenança.  
 
 
ARTICLE 6. Tarifes i quotes  
  
Per regulacions singulars del trànsit de persones i vehicles o altres prestacions singulars realitzades 
per la policia local. 
 
1) Regulacions o prestacions singulars, per cada hora o fracció: 
 

1. Per cada funcionari actuant, per hora o fracció, fins a la categoria d’agent 
en dia laborable fins a les 22 hores 

26,00 € 

2. Per cada funcionari actuant, per hora o fracció, fins a la categoria d’oficial 
en dia laborable fins a les 22 hores 

31,00 € 

3. Per cada funcionari actuant, per hora o fracció, fins a la categoria de 
subinspector, en dia laborable fins a les 22 hores 

36,50 € 

4. Per cada automòbil actuant, per hora o fracció 4,15 € 
5. Per cada motocicleta actuant, per hora o fracció 8,30 € 

 
 

La quantia resultant de l’aplicació de la taxa anterior s’augmentarà en un 50% quan la prestació del 
servei tengui lloc entre les 22 hores del dia i les 8 hores del matí, així com quan el servei es presti en 
un dia festiu. 
 
Aquestes tarifes no seran d’aplicació als serveis que s’estableixin amb motiu de celebracions 
tradicionals i altres actes populars organitzats per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per al públic 
en general, o altres motius degudament apreciats.  
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ARTICLE 7. Normes de gestió  

  
1. L’exacció de les taxes regulades en la present ordenança no exclou el pagament de les sancions o 

multes que siguin procedents per infracció de les normes de trànsit i seguretat vial, policia urbana 
o altres normes aplicables.  

 
2. Quan es presenti la sol·licitud que iniciï la prestació dels serveis i activitats regulades en la present 

ordenança, es practicarà la liquidació de la taxa, i no es realitzarà tal actuació ni es tramitarà tal 
expedient fins que no consti acreditat l’ingrés a la hisenda municipal de l’import de les quotes 
liquidades.  

 
3. La liquidació de la taxa que es practiqui per a l’ingrés del seu import es realitzarà basant-se en les 

dades que constin en la sol·licitud que iniciï l’actuació o expedient de tràmit, i tendrà caràcter de 
liquidació provisional fins que no siguin realitzades per l’Ajuntament les comprovacions 
oportunes, efectuades les quals es practicarà la liquidació definitiva, que serà notificada a la 
persona interessada. En tot cas, la liquidació provisional adquirirà el caràcter de definitiva quan 
transcorrin quatre anys a comptar des de la data del seu ingrés.  

  
4. Per acord de la Junta de Govern Local, podrà establir-se el règim d’autoliquidació i ingrés previ 

per a les quotes derivades de les tarifes descrites en l’article anterior; en tal cas, la falta d’ingrés 
determinarà la paralització de les actuacions administratives encara no realitzades.  

 
 
ARTICLE 8. Infraccions i sancions  
 
En tot el relacionat amb infraccions tributàries i les seues distintes qualificacions, així com les sancions 
que a aquestes corresponguin, s’aplicarà el que disposa la vigent Llei general tributària i en 
l’Ordenança fiscal general.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  

 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears i serà d’aplicació a partir de la data de la seua publicació, i romandrà en vigor 
fins a la seua modificació o derogació expressa. 
 
Última modificació publicada en el BOIB número 181 de data 25 de desembre de 2008, per la qual 
s’anuncien les tarifes per a l’exercici 2009 i que entra en vigor l’1 de gener de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES 
D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 

 
 
 
ARTICLE  1.  Fonament legal, naturalesa i objecte 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós regulador de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per llicència de 
autotaxis i altres vehicles de lloguer", que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la 
qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les 
activitats que, en relació amb les llicències d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer a què es refereix el 
Reglament aprovat pel Reial decret 763/1979, de 16 de març, s’assenyalen a continuació: 
 

a) Concessió i expedició de llicències. 
b) Autorització per a transmissió de llicències, quan sigui procedent el seu atorgament, 

d’acord amb la legislació vigent. 
c) Autorització per a substitució dels vehicles afectes a les llicències, bé sigui aquest canvi de 

tipus voluntari o per imposició. 
 
 
ARTICLE  3.  Subjectes passius 
 
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les següents 
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària: 
 
1. La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i l’expedició de la llicència, o en 
favor de la qual s’autoritzi la transmissió de dita llicència. 
 
2. El titular de la llicència el vehicle de la qual sigui substituït. 
 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradores de les societats i les altres persones físiques i 
jurídiques a què es refereix l’article 43 de la Llei general tributària. 
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ARTICLE  5. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del  servei  
o  activitat  d’acord  amb la tarifa següent: 
 

Epígraf primer: Autorització per a transmissió de llicències. 
 

a) Llicències classe B: … 2.400,00 € 
 

Epígraf segon: Substitució de vehicles. 
 

a) Llicències de classe B:…150,25 € 
 
ARTICLE  6. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 
 
 
ARTICLE 7. Meritació 
 
Es meritarà la taxa i neix la obligació de contribuir, en els casos assenyalats en les lletres a), b) i c) de 
l’article 2, en la data que aquest Ajuntament concedeixi i expedeixi la corresponent llicència o 
n’autoritzi la transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle. 
 
 
 
ARTICLE 8. Normes de gestió i ingrés 
 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis subjectes a aquesta taxa es duran a terme a 
instància de la part interessada. 
 
2. Totes les quotes seran objecte d’autoliquidació, conforme al que preveu l’article 27 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, una vegada concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i 
realitzats els serveis sol·licitats. Això no obstant, no s’expedirà la llicència ni cap autorització fins que 
no s’hagi efectuat l’ingrés, i es fixa un termini de 20 dies naturals per efectuar-lo una vegada s’hagi 
notificat la concessió de la llicència o autorització. En cas de no produir-se l’ingrés, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit en la seua sol·licitud i s’anul·larà l’expedient. 
 
 
 
ARTICLE 9. Infraccions i sanciones 
 
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sanciones que hi 
corresponguin en cada cas, regirà el que disposen els articles 177 i següents de la Llei general 
tributària. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en 
sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2016, exposada al públic en el BOIB número 15 de 
30 de gener de 2016, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hi haguessin formulat 
reclamacions en contra, quedant per tant aprovada definitivament, i romandrà en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa  
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’hisendes locals, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu estableix la taxa per 
llicència d’obertura d’establiments, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la 
qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentada Llei d’hisendes locals.  
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable  
 
1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta Taxa la prestació dels serveis i la realització de les 

activitats de competència municipal necessàries per a l’atorgament de la preceptiva llicència per a 
l’obertura d’establiments.  

2. Als efectes d’aquest tribut, s’entendrà per establiment el lloc o local on habitualment s’exerceixi o 
es vagi a exercir qualsevol activitat per a l’obertura i el funcionament de la qual sigui necessària, 
en virtut de precepte legal, l’obtenció de llicència o permís municipal.  

3. Tendran la consideració d’obertura:  
 

a) L’inici o el començament per primera vegada de qualsevol activitat en l’establiment de què es 
tracti.  

b) La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada a l’establiment, encara que continuï el 
mateix titular.  

c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que s’hi dugui a terme i que afecti les 
condiciones de la llicència atorgada, exigint-ne nova verificació.  

 
 
ARTICLE 3. Subjecte passiu  
 
Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de subjectes passius contribuents, les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que 
es pretén desenvolupar o, si escau, es desenvolupi a l’establiment.  
 
 
ARTICLE 4. Responsables  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques a què es refereix l’article 44 de la Llei general tributària.  
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari els administradores de les societats i tots els 

establerts en l’article 43 de la Llei general tributària.  
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ARTICLE 5. Quota tributària  
 
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes en l’annex d’aquesta 
ordenança, establertes d’acord amb l’activitat, la superfície dels establiments i la naturalesa de 
l’obertura, conforme s’assenyala en l’article 3 d’aquesta ordenança.  
 
 
ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions  
 
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa, excepte les previstes per la 
llei.  
 
 
ARTICLE 7. Meritació  
 
1. De conformitat amb l’article 26 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, la taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del 
servei o la realització de l’activitat. A aquests efectes s’entendrà iniciada dita activitat en la data 
de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència d’obertura, si el subjecte passiu formulàs 
aquesta expressament.  

 

2. Quan l’obertura hagi tengut lloc sense haver-se obtingut l’oportuna llicència, la taxa es meritarà 
quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’establiment reuneix o no 
les condiciones exigibles, amb independència de la iniciació de l’expedient administratiu que 
pugui instruir-se per autoritzar l’obertura de l’establiment o decretar-ne el tancament, si no fos 
autoritzada dita obertura; tot això sens perjudici de l’actuació de la Inspecció Tributària.  

 

3. L’obligació de contribuir, una vez nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la 
denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta condicionada a la modificació 
de les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment de la persona sol·licitant.  

 
 
ARTICLE 8. Declaració i ingrés  
 
1. Les persones interessades en l’obtenció de llicència d’obertura presentaran a l’Ajuntament la 

sol·licitud oportuna, ajustada al model oficial que facilitarà l’administració municipal, a la qual 
s’acompanyarà la documentació necessària amb la finalitat de tramitació de l’expedient i de 
comprovació de l’exacta aplicació de la tarifa de la taxa.  

 

2. El procediment d’ingrés serà, de conformitat amb el que preveu l’article 27 de la Llei 2/2004, el 
d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment de presentar la 
sol·licitud d’iniciació d’activitat, mitjançant l’oportuna declaració-liquidació i ingrés simultani de la 
quota tributària a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ per iniciar el tràmit de l’expedient.  

 

3. Si amb posterioritat a la iniciació del servei o activitat es varia o amplia l’activitat a desenvolupar a 
l’establiment, o bé s’amplia aquest respecte a l’inicialment previst, aquestes modificacions hauran 
de posar-se en coneixement de l’administració municipal als efectes i amb l’abast previstos en el 
present article.  
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ARTICLE 9. Normes de gestió 
  
1. La taxa per llicència d’obertura d’establiments és independent i diferenciada de la taxa per 

llicències urbanístiques que pugui meritar-se amb motiu de l’execució de les obres de 
condicionament o instal·lació de l’establiment.  
En conseqüència, en les sol·licituds de llicència respecte d’activitats classificades o contemplades 
en el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses haurà de determinar-se en el 
preceptiu projecte tècnic, pressupost desglossat de les partides corresponents a obra civil i 
d’instal·lació (maquinària, mobiliari...) respectivament.  
Respecte de les sol·licituds de llicència d’activitats s’aportarà, juntament amb la sol·licitud de 
llicència, la corresponent llicència d’obres o en el supòsit de no necessitar-se cap execució d’obra 
alguna, declaració del sol·licitant en aquest sentit.  
 

2. La tramitació de la llicència per a l’execució de les obres esmentades s’ajustarà a les disposicions 
contengudes en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.  

 

3. Les llicències temporals que s’atorguen per a la realització tant d’activitats recreatives simultànies a 
l’activitat habitual continuada de l’establiment com les de caràcter independent, caducaran l’últim 
dia de l’exercici en què es concedeixin les llicències llevat que aquestes determinin una altra data 
expressa de caducitat, i podran ser renovades, prèvia petició de la persona interessada, en forma 
successiva, amb la caducitat abans ressenyada. La quota tributària resultant tendrà caràcter anual 
i irreductible.  

 

4. Les activitats definides com a No Permanents Temporals en base a l’article 9 de la Llei 16/2006, 
de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, que es 
desenvolupin en el marc de festes patronals, fires i similars, podran gaudir d’una reducció del 
20% en la quota tributària a satisfer si sol·liciten la corresponent autorització, per a dos o més 
esdeveniments, durant els 30 primers dies naturals de l’any.  

 
 
ARTICLE 10. Infraccions i sancions  
 
En tot el relacionat amb la qualificació d’infraccions tributàries, així com les sanciones que hi 
corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei general 
tributària.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 28 de gener de 2011, i publicada en el BOIB número 42 de data 22 de març de 2011, i 
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.  
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ANNEX 
 
 
A) Tarifa general.  

Tributaran el 200% de la quota municipal anual abans de bonificacions o increments de l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE). La quota mínima serà de 150,25 €.  
En el cas d’instal·lació de dipòsits de GLP, aquests tributaran per quota mínima (150,25 €).  

 
B) Activitats permanents majors i menors:  

En el cas d’activitats definides com a Permanents Majors en l’article 6 de la Llei 16/2006, de 17 
d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, les quotes 
assenyalades en l’apartat A) s’incrementaran amb una quota complementària de 300,00 €. 

 

En el cas d’activitats definides com a Permanents Menors en l’article 7 de la Llei 16/2006, de 17 
d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, les quotes 
assenyalades en el apartat B) s’incrementaran amb una quota complementària de 150,00 €.  

 
C) Activitats Permanents Innòcues:  

En el cas d’activitats definides com a Permanents Innòcues en l’article 8 de la Llei 16/2006, de 17 
d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, la taxa serà de 
300,00 €.  

 
D) Activitats No Permanents Temporals  

1. En el cas d’activitats definides com a No Permanents Temporals (Convalidables o No 
Convalidables) en l’article 9 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les 
llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, la taxa serà de 180,00 €. 

2. En cas d’activitats No Permanents Temporals No Convalidables, segons definició de l’article 9 
de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de 
les Illes Balears que s’estableixin en el marc de festes patronals, fires i similars la taxa a satisfer 
serà de 90€. 

 
E) Activitats No Permanents Regulades en l’article 12 de la Llei 16/2006:  

1. Per a la realització d’activitats recreatives simultànies a l’activitat habitual, efectuada al recinte 
de l’establiment, la quota tributària per l’atorgament o renovació de llicència, s’aplicaran les 
tarifes següents:   

a) Equips de producció musical …………………………………………...…………36,05 €. 
b) Equips de reproducció i so (video-pantalles)…………………………….. 36,05 €. 
c) Altres activitats recreatives, no incloses en els epígrafs anteriors …………..36,05 €. 
d) Balls de saló en establiments hotelers, amb grup o equip de  
    reproducció musical……………………………………………...……………....282,45€.  
e) Karaoke. 

……………………………………………….……………………….....……312,45€. 
 

2. Les activitats No Permanents regulades en l’article 12 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, 
punts 1 i 3 abonaran una taxa de 180,00 €.  

 
F) Ampliacions:  

1. En els casos d’ampliacions de locals per al desenvolupament de les activitats autoritzades, 
s’aplicarà el 50% de la quota fixa inicial corresponent a l’establiment objecte d’ampliació.  

2. Quan es tracti d’ampliacions d’activitats autoritzades per ser desenvolupades al mateix local, 
de caràcter no temporal, es satisfarà el 20% de la quota inicial corresponent.  
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G) En els casos de canvi de titularitat de l’activitat econòmica, la taxa municipal serà de 180,00 €, 

sempre i quan no es produeixin canvis en l’activitat que es venia desenvolupant a l’esmentat local.  
 
H) En els casos de les llicències corresponents a les Activitats Permanents Majors i Menors, prevista en 

el capítol II de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, la taxa per actualització serà de 180,00 €.  
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EXIGIDES PER 

L’ARTICLE 178 DE LA LLEI DEL SÒL 

 
 
ARTICLE 1. Fonament legal i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
estableixen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de les hisendes locals, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu estableix la "taxa per 
atorgament de llicències urbanístiques exigides per l’article 178 de la Llei del sòl", que es regeix per 
la present ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat 
Reial decret legislatiu 2/2004, així com pel que estableix 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. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a 

verificar si els actes d’edificació i ús del sòl a què es refereix la normativa urbanística vigent i que 
hagin de realitzar-se en el terme municipal, s’ajusten a les normes urbanístiques d’edificació i 
policia previstes en la Llei del sòl i en el Pla general d’ordenació urbana d’aquest municipi. 

 
2. La present taxa és independent i compatible amb l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, que es regeix per la seua pròpia ordenança fiscal. 
 
 
ARTICLE 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si escau, 
arrendataris dels immobles en què es projecti realitzar les obres. 

 
2.En tot cas, tendran la condició de substituts del contribuent els constructores i contractistes de les 

obres. 
 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i 

jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones físiques i jurídiques a què es refereix 

l’article 43 de la Llei general tributària. 
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ARTICLE 5. Base imposable 
 
Constitueix la base imposable de la taxa: 
 

a) En els projectes d’urbanització, parcel·lacions urbanes, obres de nova planta, col·locació de 
cartells de propaganda visibles des de  la  via  pública, demolicions, moviments de terra i 
qualsevol altre tipus d’obra subjecta a llicència prèvia, a excepció de les que es ressenyaran a 
continuació, es prendrà com a base el cost real de la obra o construcció. 

 
b) En les pròrrogues de llicències, es prendrà com a base el pressupost d’obra pendent de 

realització, segons certificació expedida pel director tècnic de l’obra. 
 
 
ARTICLE 6. Quota tributària 
 
La quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable els següents tipus de gravàmens: 
 

a) El cero vint-i-cinc per cent (0,25%) en el supòsit a) de l’article anterior, i l’import mínim a satisfer 
serà de seixanta euros i deu cèntims (60,10 €) 

 
b) Pròrroga de llicència: En el supòsit b) de l’article anterior: 

 
1. L’import a satisfer per un any de pròrroga o fracció inferior serà el 0,25 % del pressupost 

actualitzat d’obra pendent de realització segons certificació expedida pel director tècnic de 
l’obra, i l’import mínim a satisfer serà el 20% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, satisfet amb anterioritat. 

 
 
ARTICLE  7.  Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, excepte les expressament 
previstes en les normes amb rang de llei o les derivades de l’aplicació dels tractats internacionals. 
 
 
ARTICLE 8. Meritació 
 
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueixi el 

seu fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada dita activitat en la data de presentació de 
l’oportuna sol·licitud de la llicència urbanística, quan el subjecte passiu formuli aquesta 
expressament. 

 
El  procediment  d’ingrés  de  la  quota tributària  serà, de conformitat amb el que preveu l’article 
27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’hisendes locals, el d’autoliquidació. Els subjectes  passius hauran d’autoliquidar la taxa en el 
moment d’iniciar-se la prestació del servei o activitat, mitjançant l’oportuna declaració-liquidació i 
ingrés simultani de la quota tributària en la Tresoreria Municipal, com a requisit  previ  per  iniciar  
el  tràmit  de l’expedient. 

 
2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut l’oportuna llicència, la taxa es 

meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’obra en qüestió 
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és o no autoritzable, amb independència de la iniciació de l’expedient administratiu que pugui 
instruir-se per a l’autorització d’aqueixes obres o la seua demolició si no fossin autoritzades. 

 
3. L’obligació de contribuir, una vez nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la denegació 

de la llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta condicionada a la modificació del projecte 
presentat, per la renúncia o el desistiment del sol·licitant, o per caducitat d’aquesta. 

 
 
ARTICLE 9. Terminis d’execució 
 
Els terminis màxims per a l’execució de les obres autoritzades per la corresponent llicència, seran els 
següents: 
 

1. Obras menors, obres de reforma interior, moviments de terra i 
demolicions 8 mesos. 

2. Obras de nova planta i ampliacions en les ja existents fins a un màxim de 
250 m² 12 mesos. 

3. Obras de nova planta i ampliacions en la ja existents fins a un màxim de 
1.000 m² 18 mesos. 

4. Obres de nova planta i ampliacions en les ja existents superiors a 1.000 
m² 24 mesos. 

5.  Col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública 1 mes. 
 
 
ARTICLE 10. Administració 
 
Les persones interessades en l’obtenció de les llicències presentaran l’oportuna sol·licitud amb 
especificació de l’obra o construcció a realitzar, emplaçament, pressupost real d’aquesta i projecte  
tècnic  subscrit  per facultatiu competent. 
 
 
ARTICLE 11. Cobrança 
 
 Si després de formulada la sol·licitud de llicència es modifica o amplia el projecte, s’haurà de posar 
en coneixement de l’administració municipal, acompanyant la documentació pertinent i quedant 
obligat el sol·licitant a l’autoliquidació complementària de la quota tributària de la taxa en la quantia 
corresponent, de conformitat amb el paràgraf segon, de l’epígraf 1 de l’article 8 d’aquesta 
ordenança. 
 
Si com a conseqüència de la modificació del projecte inicial s’hagués reduït la base de gravamen, 
una vez atorgada la llicència i practicada la liquidació, serà tornat a la persona interessada el saldo 
que resulti a favor seu. 
 
En el supòsit la persona sol·licitant formuli la substitució del projecte inicialment presentat per un 
altre, el tipus de gravamen aplicable al segon d’ells es reduirà en el 50 per cent. 
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ARTICLE 12. Les llicències caducaran: 
 
a) Per desistiment del sol·licitant, expressat en escrit dirigit a l’Alcaldia. 
 
b) Per no haver començat les obres en el termini de sis meses, comptats des que fou comunicada la 

llicència. 
 
c) Per no haver-les conclòs en el termini assenyalat. 
 
d) Per haver infringit les condicions amb què aquella fou concedida. 
 
No obstant això, en els casos b) i c) de l’apartat anterior, les persones interessades podran sol·licitar 
una única pròrroga que no podrà excedir de la meitat del termini de la llicència primitiva, que serà 
concedida per la corporació si no varien els supòsits de la primitiva llicència. 
Les  llicències  per a  la col·locació de suports i tanques publicitàries tendran caràcter temporal, de  
durada anual, comptada a partir de la data d’expedició de la llicència. Finalitzat dit termini, 
caducarà la llicència, i haurà de ser objecte de renovació, si escau, prèvia nova sol·licitud, i es 
meritarà, en cas de renovar-se, el 50 per 100 de la taxa. 
 
 
ARTICLE 13 
 
En els casos de caducitat d’una llicència, en obres de nova planta o ampliació de les ja existents, 
sense que s’hagi sol·licitat pròrroga, i se sol·licita amb posterioritat una nova llicència, encara que 
sigui per persona natural o jurídica diferent del titular de la llicència inicial, s’entendrà, a efectes 
d’aplicació de taxes, com a pròrroga. 
 
 
ARTICLE 14 
 
Les pròrrogues de llicència no podran ser concedides en cap cas per un temps superior a la meitat 
del termini màxim que s’assenyala per a cada tipus d’obra en l’article 9 de la present ordenança, i 
les persones peticionàries hauran de fixar en l’escrit de sol·licitud el termini de pròrroga que desitgin 
obtenir. 
 
 
ARTICLE 15 
 
1. Les autoliquidacions inicials tendran caràcter provisional fins que, una vegada acabades les obres, 

l’administració municipal comprovi el que s’ha realitzat efectivament i el seu import; tot això sens 
perjudici de la legalització, si escau, de l’obra definitiva efectuada i de la imposició, si escau, de 
les sanciones que siguin procedents. 

 
2. A la vista del resultat de la comprovació, si escau, efectuada, si el cost real de les obres excedeix 

del pres com a base imposable de l’autoliquidació, es notificarà tal punt al sol·licitant perquè 
formuli l’autoliquidació complementària que sigui procedent, en el termini de quinze dies a 
comptar des de la notificació; si no ho fa, l’administració municipal practicarà liquidació 
complementària. 
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3. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari i la seua pròrroga, s’hauran de fer 

efectius per la via de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de recaptació vigent. 
 
4. Es notificaran les liquidacions als subjectes passius amb expressió dels requisits següents previstos 

en l’article 102 de la Llei general tributària: 
 

a) dels elements essencials de la liquidació; 
 
b) dels mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de terminis i organismes en 

que hauran de ser interposats; 
 
c) del lloc, termini i forma en que s’ha de satisfet el deute tributari. 

 
 
ARTICLE 16 
 
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se 
efectives pel procediment de constrenyiment; per a aquesta declaració es formalitzarà l’oportú 
expedient, d’acord amb el que preveu el Reglament general de recaptació vigent. 
 
 
ARTICLE 17. Inspecció 
 
1. L’execució de les obres queda subjecta a la vigilància, fiscalització i revisió de l’Ajuntament, que 

les exercirà a través dels seus tècnics i agents. 
 
2. Les llicències i cartes de pagament, o fotocòpies d’unes i altres, s’han de tenir al lloc de les obres 

mentre durin aquestes, per poder ser exhibides a requeriment dels agents municipals, que en cap 
cas podran retirar-les ja que és inexcusable la permanència d’aquests documents al lloc de les 
obres. 

 
 
ARTICLE 18. Infraccions i sancions tributàries 
 
Constitueixen casos especials d’infracció, qualificats de: 
 
a) Simple infracció: 

No tenir al lloc de les obres i a disposició dels agents municipals els documents a què fa 
referència l’article 18.2 anterior. 

 
b) Omissió: 

No donar compte a l’administració municipal del valor més elevat de les obres realitzades, o de 
les modificacions d’aquestes o dels seus pressupostos, llevat que, per les circumstàncies 
concurrents hagi de qualificar-se de defraudació. 

 
c) Defraudació: 

1. La realització d’obres o instal·lacions sense llicència municipal. 
 
2. La falsedat de la declaració en punts essencials per a la determinació de la base de 

gravamen. 
 

63 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 
 
ARTICLE  19 
 
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sanciones que hi  
correspongui en cada cas, regirà el que disposen els articles 178 i següents de la Llei general 
tributaria. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fou aprovada inicialment pel Ple del Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en 
sessió ordinària celebrada el dia 08 de novembre de 2004, exposada al públic en el BOIB número 
160, de 13 de novembre de 2004, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hi haguessin 
formulat reclamacions en contra, i quedà per tant aprovada definitivament, tal com disposa l’article 
17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener següent, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la seua modificació o derogació. En cas de modificació parcial d’aquesta 
ordenança fiscal, els articles no modificats continuaran vigents. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE PROVEÏMENT 
D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT 

 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de 

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 20.4 r) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la "Taxa de 
proveïment d'aigua potable i sanejament", que es regirà per la present ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 57 de l'esmentada Llei. 
 

2. Per a la prestació del servei de depuració d'aigües residuals, així com la instal·lació, el 
manteniment i la conservació dels bombejo, col·lectors generals i emissaris submarins, 
l'Ajuntament té subscrit conveni amb l'Institut Balear de Sanejament, i formen part d’aquesta 
ordenança fiscal les condicions econòmiques, d'acord amb els disposicions que en cada 
moment estableixi el referit Institut Balear de Sanejament; el seu import serà inclòs en els rebuts 
emesos per la Recaptació de la present ordenança fiscal. 

 
 

ARTICLE 2. Àmbit d’aplicació 
 
La present ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal de Santa Eulària des Riu. 
 
 
ARTICLE 3. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa: 

 

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les condicions 
necessàries per autoritzar l’escomesa a la xarxa de clavegueram municipal. 

 

b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, negres i residuals, a través de la xarxa 
pública municipal de clavegueram. 

 

c) De conformitat amb l’article 34 del Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 
de juny de 1955, aquesta activitat és de recepció obligatòria, a fi de garantir la salubritat 
ciutadana, per la qual cosa és procedent la imposició de la taxa de clavegueram per 
tractar-se d’un servei públic que compta amb la reserva a favor de les Entidades Locales, 
segons estableix l’article 86 de la Llei 7/85, de 2 de abril.   

 
2.  No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tenguin la 

condició de solar o terreny. 
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ARTICLE 4. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix  
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre: 

 
a) Quan es tracti de la concessió de llicència d’escomesa a la xarxa pública de clavegueram, el 

propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca. 
 
b) En el cas de prestació de serveis del número 2.1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris 

de les finques del terme municipal beneficiàries de dits serveis, qualsevol que sigui el seu títol: 
propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, i fins i tot en precaris. 

 
c) En tot cas, tendran la consideració de subjecte passiu, substitut de l’ocupant o usuari dels 

habitatges o locals, el propietari d’aquests immobles, que podran repercutir, si escau, les 
quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei. 

 
 
ARTICLE 5. Responsables 
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.  

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast 
que assenyala l’article 43 de la referida Llei. 

 
 
ARTICLE 6. Quota tributària 
 

1.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització d’escomesa a la 
xarxa de clavegueram s’exigirà per una sola vegada i consistirà en: 

a) Habitatges unifamiliars i apartaments, per a: 
     3 persones 879,50 € 
     4 persones 1.172,63 € 
     5 persones 1.465,88 € 
     6 persones 1.759,00 € 
     7 persones 2.052,25 € 
     8 persones o més 2.345,38 € 

b) Places hoteleres per habitant: 293,13 € 
c) Locals comercials: 

     fins a 100 m2 1.465,88 € 
     De 101 a 150 m2 1.758,75 € 
     De 151 a 250 m2 2.052,25 € 
     Més de 250 m2 2.344,75 € 

 
 
 
 
 

66 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 

2.- La quota tributaria corresponent a la concessió de la llicència o autorització d’escomesa a la 
xarxa d’aigua potable s’exigirà per una sola vegada i consistirà en: 

a) Habitatges unifamiliars i apartaments, per a: 
     3 persones 450,75 € 
     4 persones 601,00 € 
     5 persones 751,25 € 
     6 persones 901,50 € 
     7 persones 1.051,75 € 
     8 persones o més 1.202,00 € 

b) Places hoteleres per habitant: 150,25 € 
c) Locals comercials: 

     Fins a 100 m2 300,50 € 
     De 101 a 150 m2 450,75 € 
     De 151 a 250 m2 601,00 € 
     Més de 250 m2 751,25 € 

 
3.- La quota per l’ús i el manteniment de la xarxa pública municipal de clavegueram es 

determinarà mitjançant la imposició d’una quota fixa i d’una quota variable en funció del 
consum d’aigua potable, mesurat pel comptador instal·lat a tal efecte, així com també es 
determina una quota fixa anual per a aquells subjectes passius, que disposen del servei de 
clavegueram però no el de subministrament d’aigua potable, com a continuació s’indiquen: 

a) Quota de servei 
     per comptador Ø 13 mm 0,802 € abonat/mes 
     per comptador Ø 15 mm 0,802 € abonat/mes 
     per comptador Ø 20 mm 2,004 € abonat/mes 
     per comptador Ø 25 mm 4,009 € abonat/mes 
     per comptador Ø 30 mm 4,009 € abonat/mes 
     per comptador Ø 40 mm 8,037 € abonat/mes 
     per comptador Ø 50 mm 16,055 € abonat/mes 
     per comptador Ø 60 mm 28,100 € abonat/mes 
     per comptador Ø 65 mm 28,100 € abonat/mes 
     per comptador Ø 80 mm 41,463 € abonat/mes 

b) Quota de consum: 
      Tots els m3 0,2423 €/m3 
c) Parcial sanejament: 3,186 € abonat/mes 

 
 
 
ARTICLE 7. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció o bonificació en l’exacció de la present taxa, excepte els 
expressament determinats en les normes amb rang de llei, els derivats de l’aplicació dels tractats 
internacionals i els establerts en la present ordenança. 
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ARTICLE 8. Meritació 
 
1. Es meritarà la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 

constitueix el seu fet imposable, i aquesta s’entendrà iniciada: 
 

a. En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència d’escomesa, si el 
subjecte passiu la formula expressament. 

 
b. Des que tengui lloc l’efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram municipal. La 

meritació per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi 
obtingut o no la llicència d’escomesa i sens perjudici de la iniciació de l’expedient 
administratiu que pugui instruir-se per a la seua autorització. 

 
2. Els serveis d’evacuació d’excretes, aigües negres i residuals, i de la seua depuració tenen 

caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tenguin façana a carrers, places o 
vies públiques en què hi hagi xarxa municipal de clavegueram, encara que els vessaments hi 
arribin a través de canalitzacions privades, i es meritaran les taxes fins i tot quan les persones 
interessades no efectuïn l’escomesa a la xarxa, sempre que la distancia entre la xarxa i la finca 
no excedeixi de cent metres. 

 
3. La desconnexió de la xarxa de clavegueram o la impossibilitat de connectar per tractar-se de 

d’abocaments no permesos, no eximirà al subjecte passiu de l’obligació de satisfer les taxes de 
clavegueram. 

 
4. Una vez inclosos d’ofici en el padró, la meritació serà periòdica, de conformitat amb el que 

estableix l’article 2 i següent de la present ordenança fiscal. 
 
 

ARTICLE 9. Declaració, liquidació i ingrés 
 

1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i baixa en el 
cens de subjectes passius de la taxa, en el termini que passa entre la data en què es 
produeix la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes 
últimes declaracions tendran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui una 
vegada finalitzat el termini de presentació de dites declaracions d’alta i baixa. 

 

La inclusió inicial en el cens es farà d’ofici una vegada concedida la llicència d’escomesa a 
la xarxa. 
 

2. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran, mitjançant la seua inclusió 
en el rebut de proveïment per al seu cobrament en els mateixos períodes i terminis, conforme 
al que estableix l’article 8 de l’ordenança fiscal de proveïment domiciliari d’aigua. 

 
3. En el supòsit de llicència d’escomesa, el contribuent formularà l’oportuna sol·licitud i els 

serveis tributaris d’aquest Ajuntament, una vegada concedida la llicència, practicaran la 
liquidació que sigui procedent, que serà notificada per al seu ingrés en la forma, les 
condiciones i els terminis que s’estableixin. 

 
4. Les obres d’execució de l’escomesa de connexió a la xarxa de clavegueram municipal i, amb 

l’informe favorable previ dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, seran realitzades pel Servei 
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Municipal d’Aigües, segons els pressupostos aprovats pel peticionari, que una vegada 
executada, revertiran al domini públic de propietat municipal.    

 
 
ARTICLE 10. Infraccions i sancions tributàries 

 
En tot el referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupin. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha set aprovada pel Ple de la corporació 
en sessió celebrada al desembre de 2006, entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si bé la seua aplicació es realitzarà a 
partir del dia 1 de gener de 2007, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA-
TRANSPORT I TRACTAMENT-ELIMINACIÓ  

DE RESIDUS 

 
 
 
ARTICLE 1. Fonament legal, naturalesa i objecte 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 a 19 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Santa Eulalia seguirà percebent 
la "Taxa per prestació del servei de recollida d'escombraries", que d'ara endavant passarà a 
denominar-se “Taxa per recollida-transport i tractament-eliminació de residus”, que es regirà per la 
present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 de l’esmentat Reial 
decret Legislatiu 2/2004, així com per l'establert per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació 
de les prestacions patrimonials de caràcter públic. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de recepció obligatòria, de recollida, 
transport, tractament i/o eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids d'habitatges, 
allotjaments i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, 
artístiques i de serveis, i llocs d'amarrament en ports esportius. La taxa serà única però constarà de 
dos trams o conceptes: recollida-transport i tractament-eliminació. 
 
2. A aquest efecte es consideraran residus sòlids domèstics els generats a les llars com a 
conseqüència de les activitats domèstiques i els generats en serveis i indústries que siguin assimilables 
als anteriors, tot això d'acord amb l'establert en l'article 3.b de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats. 
 
Tenint en compte el caràcter disseminat dels habitatges i locals situats al terme municipal de Santa 
Eulària des Riu, el servei de recollida domiciliària d'escombraries, a les zones no urbanes, es 
realitzarà als punts d'aportació establerts a tal fi situats en carreteres i vies principals.  
 
 
ARTICLE 3. 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que ocupin o utilitzin 
els habitatges i locals situats als llocs, places, carrers o vies públiques en què es presti el servei, 
ja sigui a títol de propietaris o d'usufructuari, arrendatari o fins i tot de precari. 
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2. Tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o 

locals, que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquelles, 
beneficiaris del servei. 

 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats. A aquests 
efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

 
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a l'establert en els 
articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
 
ARTICLE 5. No subjecció 
 
1. No estaran subjectes a la taxa de recollida obligatòria d'escombraries aquells locals o habitatges 

de nova construcció sempre que pertanyin a la persona o entitat promotora de l'edificació i es 
trobin desocupats. 
Perquè la no subjecció faci efecte l'empresa promotora haurà d'estar al corrent de pagaments 
amb l'administració municipal i anualment aportar el justificant de pagament de l'activitat 
econòmica de promoció d'edificacions juntament amb la documentació necessària que acrediti 
que aquests immobles no figuren entre els béns del seu immobilitzat i una relació d'immobles 
venuts i en estat de venda. 

 
2. No està subjecta a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a sol·licitud de la part interessada, 

dels serveis següents: 
 

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries i 
laboratoris. 

b) Recollida d'enderrocs d'obres en solars i locals. 
 
 
ARTICLE 6. Exempcions 
 
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que obtinguin uns ingressos anuals inferiors al 
salari mínim interprofessional. Per gaudir d'exempció s'ha de dirigir la sol·licitud corresponent al 
Departament de Serveis Socials acreditant els ingressos i les condicions familiars. Vist l'informe de 
Serveis Socials l'alcalde acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà 
a la persona interessada. 
 
 
ARTICLE 7. Bonificacions 
 
7.1. Usuaris particulars 
 

1. Gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota únicament aquells contribuents jubilats 
que acreditin que la mitjana dels ingressos dels membres que formin la unitat familiar no 
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excedeixi del salari mínim interprofessional, vigent en cada exercici econòmic. Aquesta 
bonificació solament s'aplicarà en el cas que tots els membres de la unitat familiar estiguin 
jubilats o percebin ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. 
 
Aquesta bonificació s'aplicarà exclusivament a la quota de l'habitatge que constitueixi el 
domicili habitual de la persona interessada. 
 
Per poder gaudir d'aquesta bonificació es requerirà: 
 
Que la persona interessada ho insti de l'Administració durant el termini en què els 
corresponents padrons estiguin exposats al públic a l'efecte de reclamacions; cas de no fer-
ho s'entendrà que renuncia a l’esmentada bonificació. Per a això haurà d'aportar els 
següents documents:  
 

a)  Declaració dels ingressos obtinguts en l'exercici immediat anterior al de la meritació 
de la quota, referida a tots i cadascun dels membres que formin la unitat familiar. 

 
b) Certificació de l'habilitat, caixer o pagador a través de qui percebi la seva pensió, 

acreditativa de l'import total de les retribucions reportades en l'exercici immediat 
anterior al qual es refereixi la quota, a exclusió d'aquells que es concretin al plus o 
ajuda familiar. Aquest requisit es farà extensiu als ingressos que percebin els altres 
membres que formin la unitat familiar. 

 
c) La declaració de la persona interessada podrà ser comprovada per l'administració 

municipal. Si comprovades les dades pertinents s'advertís falsedat, automàticament es 
perdrà la bonificació obtinguda.  

 
2. Aquells usuaris residents al el municipi que presentin 5 tiquets de la “Xarxa Insular de 

Deixalleries d’Eivissa” com a justificant d'una correcta gestió dels residus exclosos de la 
gestió municipal, podran gaudir d'una bonificació de 5€ sobre la taxa de residus relativa a 
l’any següent. Aquesta bonificació serà aplicable a l'habitatge (categoria 11 del quadre de 
tarifes de l'article 8 de la present ordenança), no a cada particular. Tampoc s'aplicarà a 
activitats. Per acollir-se a aquesta bonificació serà necessari presentar la següent 
documentació: 

a. 5 tiquets de la “Xarxa Insular de Deixalleries d’Eivissa” a nom del titular del domicili 
o de l'arrendatari. 

b. Últim rebut d'IBI. En cas de ser arrendatari, haurà d'adjuntar-se el contracte 
d'arrendament. 

 
No podran optar a aquesta bonificació aquelles persones que hagin estat sancionades en matèria de 
gestió de residus durant els últims 12 mesos.  
 
 
7.2. Productors singulars 
 

1. Els productors singulars, definits segons les ordenances de residus, inclosos dins de les 
categories n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 del quadre de tarifes de l'article 8 de la present ordenança, 
podran gaudir d'una bonificació màxima del 20% de la quota total (recollida i eliminació). 
 

72 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 

a) La bonificació a aplicar anirà en funció del % de volum contenitzat de recollida selectiva de 
les fraccions envasos lleugers, paper i cartó i vidre (no computen les galledes vacri 120L), 
respecte al total de contenidors (selectiva + RSU), d'acord a la taula següent: 

 
Grau de recollida 

selectiva 
% volum contenidors 

recollida selectiva 
% Bonificació 

0 Menys de 45 % 0 % 
1 Igual o més de 45 % 10 % 
2 Igual o més de 65 % 15 % 
3 Igual o més de 75 %     20 % 

 
b) Requisits. Els requisits que hauran de complir els productors singulars que optin a la 

bonificació són els següents: 
a. Estar degudament registrat com a productor singular, d'acord amb les ordenances 

de residus i notificar qualsevol canvi dels camps del registre de productor singular 
(titularitat de l'activitat, nombre de contenidors i volum destinats a cada fracció, i 
altra informació relativa a l'activitat). 

b. Presentar una declaració responsable anualment en la qual constin els mitjans 
dedicats a la gestió de residus la presentació d'aquesta declaració té caràcter 
obligatori sempre que es gaudeixi de les bonificacions fiscals. 

c. Presentar la còpia de la comunicació prèvia de petit productor de residus del 
Govern Balear. 

d. Complir estrictament amb les condicions de les ordenances de residus i neteja 
viària, i no haver estat sancionat en matèria de residus durant l'any anterior. 

 
ARTICLE 8. Quota tributària 
 
La quota tributària quedarà determinada per l'aplicació del següent: 
 

 
 

QUADRE DE TARIFES 
 
SISTEMA GENERAL DE PRESTACIÓ: 
 
 
 
1.- Hotels, hostals, pensions, hotels-apartaments i càmpings en què es facilitin al públic tant el servei 

d'allotjament com el de menjars, amb subjecció o no al règim de pensió completa, per plaça i 
any: 

 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) 4 i 5 estrelles o equivalent 14,87 € 7,24 € 22,11 € 

b) 3 estrelles o equivalent 13,83 € 6,74 € 20,57 € 

c) 1 i 2 estrelles o equivalent 12,84 € 6,25 € 19,09 € 
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2. 
 
2.a.- Hotels, hostals, residències i pensions en què no es presti el servei de menjador, per plaça i any: 
 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) 4 i 5 estrelles o equivalent 9,98 € 4,86 € 14,84 € 

b) 3 estrelles o equivalent 9,00 € 4,38 € 13,38 € 

c) 1 i 2 estrelles o equivalent 8,37 € 4,08 € 12,45 € 
 
 
2.b.- Hotels rurals i agroturismes, per plaça i any: 
 
  26,62 € 12,96 € 39,58 € 

 
 
3.- Apartaments turístics, per apartament i any: 
 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) Amb serveis complementaris 50,28 € 24,49 € 74,77 € 

b) Sense serveis complementaris 41,65 € 20,28 € 61,93 € 

 
 
4.- Restaurants, barbacoes, etc., per plaça i any: 
 

 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

  11,75 € 5,72 € 17,47 € 

 
 
5.- Cafeteries, bars, cafès, pubs i establiments similars, per any: 
 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) Superfície fins a 50,00 m2 inclosos 245,10 € 119,36 € 364,46 € 

b) Entre 50,01 m2 i 100,00 m2 inclosos 419,28 € 204,19 € 623,47 € 

c) Entre 100,01 m2 i 200,00 m2 inclosos 478,30 € 232,93 € 711,23 € 
d) A partir de 200,00 m2, la quota s'incrementarà: 
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- Entre 0 m2 i 25,00 m2 inclosos 167,60 € 81,62 € 249,22 € 

- Entre 25,01 m2 i 50,00 m2 inclosos 226,62 € 110,36 € 336,98 € 

e) 
A partir de 250,00 m2, per cada 50,00 m2 o 
fracció: 

280,44 € 136,57 € 417,01 € 

 
En cap cas la quantia de la quota per recollida-transport + tractament-eliminació que es giri als 
establiments compresos en l'epígraf 5 serà superior a 3.150,00 €. 
 
 
6.- Locals comercials i industrials en general i, en particular, fleques, confiteries, ultramarins, 

comestibles, carnisseries, peixateries, botelleries, venda de roba i confeccions, fusteries, 
bugaderies, llibreries, premsa, articles de pell, sabateries, drogueries, papereries, tendes de 
bijuteria, gasolineres, farmàcies, lampisteries, pintures, oficines, venda de ceràmica i 
porcellana, joieries, ferreteries, rellotgeries, garatges i reparació de vehicles, venda material 
elèctric i electrodomèstics, material fotogràfic, estancs, venda de souvenirs, artesania i objectes 
de regal, botigues de joguines, agències de viatge, lloguer de vehicles, perruqueries, 
guarderies infantils, centres d'assistència sanitària i jocs recreatius, per any: 

 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) Entre 0 i 25 m2 quadrats inclosos 172,46 € 83,98 € 256,44 € 

b) Entre 25,01m2 i 50,00 m2 inclosos 233,28 € 113,61 € 346,89 € 

c) Entre 50,01m2 i 100, 00 m2 inclosos 288,66 € 140,57 € 429,23 € 

d) Entre 100,01 m2 i 200,00 m2 inclosos 421,02 € 205,03 € 626.05 € 
e) A partir de 200,00 m2 la quota 

s'incrementarà per cada 50,00 m2 o fracció: 
   

- Entre 0 i 25,00 m2 inclosos 150,15 € 73,12 € 223,27 € 

- Entre 25,01 m2 i 50,00 m2 inclosos 200,79 € 97,78 € 298.57 € 

f) 
A partir de 250,00 m2, per cada 50 m2 o 
fracció 

248,01 € 120,78 € 368,79 € 

g) Despatxos professionals i altres locals buits 
no afectes a activitat empresarial: 

   

- Entre 0,00 m2 i 150,00 m2 inclosos 
 

163,90 € 79,82 € 243,72 € 

- Més de 150,00 m2 
 

205,00 € 99,84 € 304,84 € 

 
 
En cap cas la quantia de la quota per recollida-transport + tractament-eliminació que es giri als 
establiments compresos en l'epígraf 6 serà superior a 9.450,00 €. 
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7.- Oficines bancàries i d'estalvis, per any: 
 

 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

 Entre 0,00 m2 i 150,00 m2 inclosos 478,30 € 232,93 € 711,23 € 

 Més de 150,00 m2 525,00 € 255,68 € 780,68 € 

 
En cap cas la quantia de la quota per recollida-transport + tractament-eliminació que es giri als 
establiments compresos en l'epígraf 7 serà superior a 780,68 €. 
 
 
8.- Supermercats o autoserveis, amb serveis múltiples (carnisseria, peixateria, fruiteria, congelats, 

xarcuteria, així com majoristes d'alimentació tipus Cash…) per any: 
 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) Fins a 120,00 m2 inclosos 1.691,25 €    823,64 € 2.514,89 € 

b) Entre 120,01 m2 i 200,00 m2 inclosos 3.382,44 € 1.647,24 € 5.009,69 € 

c) 
Per cada 50 m2 o fracció que excedeixi de 
200 m2, fins a 500 m2, a la quota anterior 
s’afegirà l'import de: 

960,86 € 467,94 € 1.428,80 € 

d) 
A partir de 500 m2, per cada 100 m2 o 
fracció, al resultat d'aplicació dels trams 
anteriors s’afegirà l'import de: 

576,58 € 288,79 € 857,37 € 

 
En cap cas la quantia de la quota per recollida-transport + tractament-eliminació que es giri als 
establiments compresos en l'epígraf 8 serà superior a 45.000,00€. 
 
 
9.- Magatzems, grans magatzems majoristes i locals afectes, centres esportius, gasolineres, 

instal·lacions d'electricitat, lampisteria, i resta d'instal·lacions en general, amb activitat 
comercial.  

        A les indústries que acreditin disposar de retirada industrial de residus se'ls aplicarà una 
bonificació del 50 % sobre les tarifes vigents a partir dels trams de superfície que superin els 
200 m2. La quota serà la que resulti d'aplicar el següent quadre de tarifes per any: 

 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) 1ª Entre 0 i 200 m2 inclosos 489,37 € 238,32 € 727,69 € 

b) 2ª Entre 200,01 i 400 m2 695,45 € 338,68 € 1.034,13 € 
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c) 3ª Entre 400,01 m2 i 600 m2 931,74 € 454,69 € 1.386,43 € 

d) 
A partir de 600,01 m2, per cada 200 m2 o 
fracció, al resultat d'aplicació dels trams 
anteriors s’afegirà l'import de: 

244,71 € 119,17 € 363,88 € 

 
En cap cas la quantia de la quota per recollida-transport + tractament-eliminació que es giri als 
establiments compresos en l'epígraf 9 serà superior a 9.200,00 €. 
 
 
10.- Cristalleries, fusteries, tallers, marbristes, etc., sempre que no desenvolupin cap activitat 

comercial, gaudiran d'una bonificació del 50 % sobre les tarifes vigents a partir dels trams de 
superfície que superin els 200 m2. 

 
           La quota serà la que resulti d'aplicar el següent quadre de tarifes per any: 

 
 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) 1ª Entre 0 i 200 m2 inclosos 195,75 € 95,33 € 291,08 € 

b) 2ª Entre 200,01 i 400 m2 inclosos 278,18 € 135,47 € 413,65 € 

c) 3ª Entre 400,01 m2 i 600 m2 372,70 € 181,50 € 554,20 € 

d) 
A partir de 600,01 m2, per cada 200 m2 o 
fracció, al resultat d'aplicació dels trams 
anteriors s’afegirà l'import de: 

97,88 € 47,67 € 145,55 € 

 
En cap cas la quantia de la quota per recollida-transport + tractament-eliminació que es giri als 
establiments compresos en l'epígraf 10 serà superior a 3.150,00 €. 
 
 
11.-  Habitatges particulars, xalets, estudis, etc.., per any: 
 

Els habitatges unifamiliars situats en sòl rústic i que tinguin explotació agrícola o ramadera, 
tributaran per la quota mínima assignada fins a 150 m2 de superfície cadastral, prèvia 
comprovació del compliment dels requisits anteriorment esmentats. 

 

Categoria 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a) Fins a 150 m2 (inclosos) 63,86 € 31,10 € 94,96 € 

b) 
Per cada 50 m2 o fracció que excedeixi de 
150 m2 de superfície cadastral, a la quota 
anterior s’afegirà l'import de: 

24,96 € 12,16 € 37,12 € 

 
En cap cas la quantia de la quota per recollida-transport + tractament-eliminació que es giri als 
establiments compresos en l'epígraf 11 serà superior a 2.100,00 €. 
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12.- Llocs d’amarrament en ports esportius, per any: 
 

Amarraments de: 
Recollida- 
transport 

Tractament- 
eliminació 

Total tarifa 

a)   6 metres 9,36 € 4,56 € 13,92 € 

b)   8 metres 15,76 € 7,68 € 23,44 € 

c) 10 metres 22,26 € 10,84 € 33,10 € 

d) 12 metres 30,32 € 14,77 € 45,09 € 

e) 15 metres 43,47 € 21,17 € 64,64 € 

f) 16 metres 49,66 € 24,18 € 73,84 € 

g) 18 metres 56,68 € 27,60 € 84,28 € 

h) 22 metres 83,20 € 40,52 € 123.72 € 

 
En tots els casos en els quals la quota es determini a partir de l'element superfície, aquest es 
determinarà segons la superfície declarada en el projecte d'activitat, la superfície cadastral o en 
defecte d'això la superfície declarada a l'efecte d'impost d'activitats econòmiques (IAE). 
 

ARTICLE 9. Meritació de la taxa i normes de gestió i cobrança (sistema general) 
 
1. Es reportarà la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la prestació del 

servei, entenent-se iniciada, atesa la seua naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui 
establert i en funcionament el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries als carrers 
o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa. Una vegada 
iniciada la prestació del servei, la meritació es produirà l'1 de gener de cada any, i el període 
impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els següents suposats: 

 
1.1. Quan s'iniciï la prestació del servei en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa la 

quota anual íntegra. Si l'inici de la prestació té lloc en el segon semestre de l'exercici es 
liquidarà la meitat de la quota anual. 

 
1.2. Si se cessa definitivament en l'ús de la prestació del servei durant el primer semestre de 

l'exercici serà procedent la devolució de la meitat de la quota anual. Si el cessament té lloc 
en el segon semestre, no serà procedent la devolució de cap quantitat. 

 
Les devolucions es tramitaran amb l’expressa sol·licitud prèvia dels contribuents i, si escau, dels 
seus substituts, adjuntant el rebut original abonat, i hauran d'acreditar el cessament definitiu en 
l'ús de la prestació del servei en la forma següent: 

 
a) Si es tracta d'una activitat econòmica, mitjançant l'aportació de fotocòpia de la baixa censal, 

per cessament definitiu en l'activitat respecte de l'impost sobre activitats econòmiques. La 
sol·licitud haurà de contenir així mateix petició dirigida al Departament de Llicències 
interessant la conseqüent anul·lació de la llicència d'obertura de l'establiment.  
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b) Quan es tracti d'habitatges, mitjançant l'aportació de fotocòpia d'escriptura o document 
públic, acreditatius de la transmissió del domini de l'immoble gravat.  

 
2. Anualment es formarà un padró en el qual figuraran els contribuents afectats i les quotes 

respectives que es liquidin per aplicació de la present ordenança, el qual serà exposat al públic 
per un mes a l'efecte de notificació a les persones interessades i presentació de reclamacions, 
amb l’anunci previ en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i tauler d'anuncis municipal. 

 
3. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions 

presentades i aprovarà definitivament el padró que servirà de base per als documents de 
cobrament corresponents. 

 
4. Les baixes s’hauran de cursar abans de la finalització de l'anualitat, mitjançant notificació a 

l'Ajuntament, i tendrà efectes a partir de la següent. Els qui incompleixin tal obligació seguiran 
subjectes al pagament de l'exacció. La durada de la baixa no podrà ser inferior a dos mesos, i no 
s’entendrà, en conseqüència, com a baixa, la no ocupació o tancament temporal de qualsevol 
classe d'habitatge, comerç i indústria per un període inferior a l'abans assenyalat. 

 
Les modificacions d'ordre físic (superfície, enderrocament, etc.), jurídic (canvi de titularitat, etc.) o 
econòmic (canvi d'ús o destinació, de classe o categoria, etc.) hauran de ser comunicats a 
l'administració municipal, i tendran efectes a partir de l'exercici següent a la de la comunicació. 

 
5. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari es faran efectives per la via de 

constrenyiment, de conformitat amb les normes del Reglament general de recaptació. 
 
6. Es consideraran partides fallides o crèdits que no es poden cobrar (incobrables) aquelles quotes 

que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració del 
qual es formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb el que preveu el Reglament general de 
recaptació vigent.  

 
7. Els supòsits d'activitats comercials o de tipus d'immobles no recollits de forma específica o genèrica 

en els epígrafs del quadre de tarifes de l'article 8 de l'ordenança podran ser objecte de concert 
fiscal per a la determinació de la quota, a requeriment de l'administració municipal als subjectes 
passius o els seus substituts; en cas de no subscriure's aquest concert es liquidarà la taxa per 
l'aplicació de la tarifa més anàloga de les existents en el quadre de tarifes. 

 
Podran subscriure's convenis de col·laboració i de caràcter fiscal amb entitats col·laboradores 
urbanístiques, entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les 
taxes, amb la finalitat de regular el servei de recollida i tractament de residus urbans, així com el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades de la taxa.  

 
8. Superfície tributable.- En els epígrafs on la fixació de quotes tingui com a base la superfície de 

l'immoble, aquesta es determinarà en la forma següent: 
 

a) En els locals comercials, en general, la superfície tributable, serà la total construïda de 
l'establiment i sumant, si escau, la superfície de la terrassa ocupada, encara que ho sigui 
temporalment, per útils, mercaderies o mobiliari que siguin objecte d'exposició al públic o 
usats per aquest. 
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b) En els habitatges particulars en general, la superfície tributable serà la total construïda de 
l'immoble que a tals efectes figuri en el Cadastre Immobiliari respecte de l'impost sobre béns 
immobles. Als habitatges rústics, la superfície tributable serà la total construïda de l'immoble 
que a tals efectes figuri en el Cadastre Immobiliari respecte de l'impost sobre béns immobles. 
S'exclourà del total, si escau, tots aquells elements destinats a usos o activitats de caràcter 
rústic, és a dir, que no puguin catalogar-se com a habitatge. 

 
 

ARTICLE 10. Infraccions i sancions 
En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupin. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança fiscal, va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària 
celebrada el 2 de desembre de 2016, i publicada en el BOIB número 11 de data 26 de gener de 
2017, i romandrà en vigor des de la data de publicació definitiva en el BOIB fins a la seua 
modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES 

 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
 
 
ARTICLE 1. Concepte 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per la prestació de serveis i la utilització de les instal·lacions esportives municipals, especificada 
en les tarifes contingudes en l’article 4 següent que es regirà per la present ordenança. 
 
 
ARTICLE 2. Obligats al pagament 
 
Està obligat al pagament de la taxa qui es beneficiï dels serveis, instal·lacions o activitats prestades o 
realitzades per aquest Ajuntament, als quals es refereix l’article anterior. 
 
 
ARTICLE 3. Quantia  
 
La quantia de la taxa regulada per aquesta ordenança serà fixada en la tarifa continguda en l’apartat 
següent per a cada un dels distints serveis o activitats. 
 
 
ARTICLE 4. Quotes 
 
Piscina: 

 
BANY LLIURE: 
Mes 30,00 € 
Trimestre 60,00 € 
Anual (11 mesos) 150,00 € 
Anual només matins (11 mesos) 130,00 € 
Tercera edat – Anual (11 mesos) 75,00 € 

 
BANY: 
Menors de 16 anys 3,00 € 

- Abonament 5 banys 13,00 € 
- Abonament 10 banys 24,00 € 
- 1 classe amb monitor (qualsevol modalitat) 5,00 € 

 
Majors de 16 anys 4,20 € 
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- Abonament 5 banys 18,00 € 
- Abonament 10 banys 33,60 € 
- 1 classe amb monitor (qualsevol modalitat) 6,00 € 

 
PLA ESCOLAR: 
Curs escolar complet per alumne (1 dia a la setmana) 34,00 € 

 
CURSETS NATACIÓ CLASSES DE 30”                                             trimestral/mensual                                 
(Aquagym, natació nens, adults i diversos) 
1 dia a la setmana: 54,00 € / 20,00 € 
2 dies a la setmana: 91,30 € / 34,00 € 
3 dies a la setmana: 103,40 € / 40,00 € 
5 dies a la setmana: 114,00 € /  45,00 

€ 
 
CURSOS NATACIÓ CLASSES DE 45”                                            trimestral/mensual 
(Aquagym, natació nens, adults i diversos.) 
1 dia a la setmana: 65,00 € / 25,00 € 
2 dies setmana: 105,00 € / 40,00 € 
3 dies setmana: 127,00 € / 50,00 € 
5 dies setmana: 160,00 € /  65,00 

€ 
 

NATACIÓ COMPETICIÓ/ CLUBS 
Anual per nadador  62,50 € 
 
LLOGUER PISCINA  
Por hora i carrer 15,60.- € 
Associacions - per hora i carrer 12,00.- € 

 
ESCOLES D’ESTIU 
Juliol i agost per alumne (2 dies a la setmana)  50,00.- € 

 
 
 Totes les taxes de piscines tenen un increment de 30% per als no residents. 
 Descompte per segona activitat aquàtica del 15%. 

 
 
• Per motius d’ocupació el no aprofitament de les classes no implica l’exempció del seu 

pagament. 
 
 
La piscina romandrà tancada 1 mes a l’any bé en 2 fracciones de 15 dies o en mes complet. Durant 
aquests períodes el cost serà la meitat en cas d’activitats amb monitor i en la resta d’activitats no es 
modificaran taxes. 
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CURSOS I ACTIVITATS ESPORTIVES AMB MONITOR. 

 
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT ADULTS I AERÒBIC, IOGA I SIMILARS 
Mes  - (2 hores setmana) 24,00 €. 
Mes  - (3 hores setmana) 34,00 €. 

 
ARTS MARCIALS 
Menors de 16 anys  - per mes 27,50 €. 
Majors de 16 anys. – per mes 34,00 €. 

 
GIMNÀSTICA RÍTMICA 
Menors de 16 anys  - per mes 27,50 €. 
                                  per trimestre 73,00 €. 
Majors de 16 anys. - per mes 34,00 €. 
                                  per trimestre 91,00 €. 

 
DANCES I BALLS 
Menors de 16 anys. 34,00 €. 
Majors de 16 anys. 41,25 €. 

 
ESPORTS DE RAQUETA 
Menors de 16 anys.  34,00 €. 
Majors de 16 anys.  41,25 €. 

 
GIMNÀS PESES 
Mensual 34,00 €. 
Anual 145,00 €. 
Esportista federat (mes) 10,00 €. 

 
TIR AMB ARC 
Mes   20,00 €. 

 
ESCOLES MUNICIPALS SENSE ÚS PISCINA (atletisme, handbol, bàsquet, etc.) 
Mensual 24,00 €. 
Trimestral 48,00 €. 
Anual 120,00 €. 

 
ESCOLES MUNICIPALS AMB ÚS PISCINA  
Mensual 30,00 €. 
Trimestral 60,00 €. 
Anual 150,00 €. 

 
LLOGUER PISTA ATLETISME: 
         per hora i carrer 10,00 €. 
         per corredor i temporada 34,00 €. 
LLOGUER SALES CENTRE ESPORTIU, PISCINA I DIVERSOS                                                            
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         per hora particulars 15,00 €. 
         per hora clubs municipi 10,00 €. 
MULTIABONAMENT* 
        Trimestral 80,00 €. 
        Anual 200,00 €. 

 
*El multiabonament dóna dret a fer ús de: natació lliure, gimnàs de musculació lliure i ús de la pista 
d’atletisme. 

 
 Totes les taxes d’activitats tenen un increment de 30% per als no residents. 

 
 

Totes les activitats amb monitor donen dret a tres hores setmanals de l’activitat. En cas de realitzar-se 
2 hores setmanals, el cost de l’activitat es redueix en un terç. Donen dret a la utilització de vestidor i 
estan obligats a l’expedició del carnet de la instal·lació que s’utilitzi. Així mateix en cas de realitzar-se 
un nombre d’hores setmanals superior, el cost s’augmentarà proporcionalment al cost unitari. 

 
 

CURSOS I ACTIVITATS ESPORTIVES AMB MONITOR EN CENTRES ESCOLARS I INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 

 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS. 
Anual 120,00 €. 

 
S’engloben dins d’aquestes activitats l’esport realitzat fora de l’horari escolar a les instal·lacions dels 
col·legis o de les distintes instal·lacions esportives municipals i dóna dret a la pràctica d’esport 
d’equip amb monitor, a la utilització de materials i instal·lacions municipals durant el curs acadèmic. 
Obliga a l’expedició del carnet d’esportista escolar. 

 
 
 

PLA ESCOLAR ÚS PAVELLÓ + PISCINA. 
Anual 42,00 €. 

 
S’engloben dins d’aquest Pla totes aquelles activitats realitzades durant horari escolar al Pavelló 
Poliesportiu Municipal (1 hora setmanal) i a la piscina municipal (30 minuts setmanals durant el curso 
acadèmic).  

 
 Totes les taxes d’activitats tenen un increment de 30% per als no residents. 
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LLOGUER (PAVELLONS). 

 
 

LLOGUER PAVELLÓ MUNICIPAL COBERT (ENTRENAMENT I COMPETICIÓ EQUIPS 
FEDERATS) 

CLUBS. HORA ANUAL. 

Cadets residents 10,40 € 125,00 € 
Cadets no residents. 15,60 €. 166,00 €. 

Juvenil i júnior residents. 12,50 €. 166,00 €. 
Juvenil i júnior no residents. 19,00 €. 208,00 €. 

Sènior resident. 31,00 €. 333,00 €. 
Sènior no resident. 31,00 €. 333,00 €. 
Menors de 16 anys. 12,50 €. 166,00 €. 
Majors de 16 anys. 31,00 €. 333,00 €. 

 
 

S’aplicarà un plus de 10,00 €/hora en cas de necessitat de llum artificial. Aquesta tarifa està 
calculada per a pista completa; les fracciones de pista es calculen dividint la part proporcional (terç o 
mitja pista). 

 
Aquestes taxes donen dret a la utilització de la instal·lació i a la utilització del pavelló 1 hora per 
entrenament en l’horari que indiqui la coordinació. En cas de més ús, la taxa es calcula augmentant 
proporcionalment a l’increment d’hores. 

 
Als partits amistosos o d’equips no federats s’aplicarà un increment del 25% als preus de la taula 
superior. 

 
CELEBRACIÓ D’ESPECTACLES ESPORTIUS O D’ALTRA ÍNDOLE. 

Laborables. Sense llum: 31,00 €/h. Amb llum: 41,60 €/h. 
Cap de setmana i festius. Sense llum: 41,60 €/h. Amb llum: 52,00 €/h. 

 
En els casos en què l’activitat o espectacle requereixi la col·locació del paviment bateco per cobrir el 
sòl del pavelló s’aplicarà una tarifa única de 625,00 € que inclourà el muntatge i desmuntatge. 
 
Aquestes taxes donen dret a la utilització de la instal·lació a aquelles associacions que organitzin 
espectacles o competicions que siguin aprovats per la coordinació i que no danyin la instal·lació. 
Obliga a realitzar la petició per escrit.  
 

SERVEI DE MASSATGE ESPORTIU 
Esportista federat en club del municipi de Santa Eulària. 21,00 €. 
Usuari instal·lacions esportives. 26,00 €. 
Públic general. 36,50 €. 
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S’aplicarà al massatgista una tarifa única de 2,10 € per massatge i dóna dret a la utilització de la 
infermeria a aquell massatgista o fisioterapeuta que presti els seues serveis en aquesta instal·lació. 
 
 Totes les taxes de lloguer del pavelló tenen un increment de 30% per als no residents. 

 
LLOGUER PISTES ESPORTIVES (futbol, bàsquet, handbol...). 

 HORA 

Menors 16 anys. 10,40 € 
Majors 16 anys. 16,60 € 

  
LLOGUER PISTES TENNIS 

 HORA 

Menors 16 anys. 5,20 € 
Majors 16 anys. 8,30 € 

 
Aquestes tarifes donen dret a la utilització de les pistes una hora setmanal. En cas de jugar-se amb 
llum artificial s’aplicarà un plus de 3,80 €/hora. 

 
LLOGUER CAMPS DE FUTBOL (per a entrenament o competició). 

CLUBS. HORA ANUAL. 

Cadets residents. 31,00 €. 250,00 €. 
Cadets no residents. 41,60 €. 333,00 €. 

Juvenil i júnior residents. 41,60 €. 333,00 €. 
Juvenil i júnior no residents. 52,00 €. 416,00 €. 

Sènior resident. 62,50 €. 494,00 €. 
Sènior no resident 83,20 €. 660,00 €. 

Menors de 16 anys. 62,50 €. 494,00 €. 
Majors de 16 anys. 41,60 €. 333,00 €. 

 
El pagament d’aquesta taxa en la modalitat anual dona dret a la utilització del camp i de vestidors 
durant una hora setmanal. En cas de ser necessària il·luminació artificial el cost s’incrementa en 
10,40 €/hora. 

 
 Totes les taxes de lloguer de pistes i camps tenen un increment de 30% per als no residents. 

 
 

ESCOLES D’ESTIU  
Pagament únic (juliol i agost) 280,00 €. 
Pagament fraccionat (mensual) 150,00 €. 
Pagament fraccionat (1/2 mes) 75,00 €. 
Setmanes extres (juny i setembre) 40,00 €. 
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CAMPUS ESPORTIUS D’ESTIU  
Campus de 40 hores 80,00 €. 

 
A les tarifes de la present ordenança els serà d’aplicació, quan legalment sigui procedent, l’impost 
sobre el valor afegit (IVA). L’import de les referides tarifes es farà efectiu en el moment d’efectuar-se 
la sol·licitud del respectiu servei. En els casos de sol·licituds d’inscripció a cursos programats 
s’estableix com a termini d’ingrés els dies compresos entre el 20 i últim dia hàbil del mes anterior al 
de desenvolupament del curs. L’ingrés en dit termini tendrà caràcter de reserva de plaça, la qual 
quedarà a lliure disposició de qualsevol altre usuari en el cas de no efectuar-se l’ingrés en el termini 
esmentat. 
 
Les tarifes d’aplicació als serveis oferts, que s’inclouen en programes especials tals com els “Jocs 
Esportius Municipals”, podran ser objecte de reducció de fins a un 50% del seu import en el supòsit 
d’obtenir-se subvenció d’altres persones i/o institucions per al seu desenvolupament. 
 
Les liquidacions del preu públic en les sol·licituds d’ús col·lectiu, formulades per col·lectius o els seues 
representants, podran ser objecte de liquidació mitjançant concert, atenent per a la determinació de 
les tarifes, els terminis de temps i el període de l’any per els quals s’interessi l’ús de les instal·lacions. 
 
 
ARTICLE 5. Administració i cobrança 
 
El procediment d’ingrés serà, conforme al que preveu l’article 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
el d’autoliquidació. Els usuaris de les instal·lacions hauran d’autoliquidar la taxa en el moment de 
presentar la inscripció, mitjançant l’oportuna declaració-liquidació i ingrés simultani de la quota 
tributària a la Tresoreria Municipal o entitat financera col·laboradora. 
La reserva i el pagament de taxa d’instal·lacions municipals per part de les entitats federades, 
principalment d’esports d’equip, que necessitin la instal·lació durant tota la temporada s’haurà de 
realitzar de l’1 al 31 d’agost. Aquesta reserva es realitzarà mitjançant imprès tipus i serà confirmada 
per coordinació entre el 15 i el 30 de setembre. 
 
 
ARTICLE 6. Bonificacions 
 
1. Tendran 50 % de bonificació: 

 Famílies nombroses. 
 Jubilats i pensionistes. 
 Disminuïts físics i/o psíquics. 
 

2. Tendran 100 % de bonificació: 
 Els disminuïts físics que tenguin la categoria de gran invalidesa. 
 

3. Tendran bonificació: 
 El 2n membre de la unitat familiar del 10 % 
 El 3r membre de la unitat familiar del 25 % 
 El 4t membre de la unitat familiar del  25 % 
 

4. Hauran de formular la sol·licitud d’inscripció o renovació del carnet, adjuntant tots aquells 
documents que li siguin requerits. Aquestes bonificacions s’apliquen únicament a les activitats 
organitzades per l’Ajuntament, als residents empadronats i que tenguin caràcter individual pel 
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que fa al pagament. Aquestes bonificacions no son acumulables amb altres ofertes o 
promociones que proposi l’Ajuntament en les seues activitats i la persona interessada podrà 
escollir la bonificació que més li convengui. En el cas de bonificacions per a membres d’una 
mateixa família es refereix a la unitat familiar composta únicament per pares i fills i s’aplicarà 
únicament quan la inscripció sigui a una mateixa activitat. 

 
 
ARTICLE 7. Participació en la recaptació 
 
Com a norma general queda prohibida la percepció d’entrada d’assistència a qualsevol classe de 
competicions o espectacles esportius que tenguin lloc als recintes municipals, si bé es podrà realitzar 
la percepció d’entrada per part de clubs federats, però sempre amb l’aprovació prèvia de 
l’Ajuntament. 
 
 
ARTICLE 8. Carnet d’abonat 
 
Queda facultada l’Alcaldia per expedir carnets d’abonats a l’ús de les instal·lacions, els quals podran 
tenir caràcter de familiars, individuals i juvenils.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 27 d’octubre de 2011, i publicada en el BOIB número 191 de data 22 de desembre de 2011, i 
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  
PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I 

CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 
 
 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 57, en relació amb l’article 20.l), ambdós del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu estableix la “taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
per taules i cadires amb finalitat lucrativa”, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes 
de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, així com 
pel que estableix la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació de les prestacions patrimonials de 
caràcter públic.  
 
 
ARTICLE 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats a favor 
de les quals s’atorguin les llicències, o que es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense 
l’oportuna autorització. 
 
 
ARTICLE 3. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en 

l’apartat següent, atenent la superfície ocupada pels aprofitaments expressats en metres quadrats. 
 
2. La tarifa de la taxa serà la següent: 

 
 
3. Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és enter, s’arrodonirà per excés per obtenir 

la superfície ocupada. 
 
 

1ª categoria 

Plaça d’Espanya 
Passeig de s’Alamera  
C/ de Sant Jaume  
C/ de Sant Vicent-tram pl. d’Espanya-c/ de Sant 
Llorenç  
Passeig Marítim 
Santa Gertrudis 

0,27 €/m²/dia. 
 
 

2ª categoria C/ Algemesí 0,25 €/m²/dia. 
3ª categoria Resta del municipi 0,19 €/m²/dia. 
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ARTICLE 4. Administració i cobrança 
 
1. Tota persona o entitat que pretengui beneficiar-se directament de qualssevol dels aprofitaments 

subjectes a gravamen d’acord amb les tarifes d’aquesta ordenança, haurà de sol·licitar a 
l’Ajuntament l’oportuna llicència o permís. 

 
2. Les llicències s’entendran caducades sense cap excusa ni pretext en la data assenyalada per a la 

seua terminació. 
 
3. Les persones sol·licitants hauran d’acompanyar el seu escrit de sol·licitud amb plànols detallat de 

la superfície d’aprofitament, període de sol·licitud, elements a instal·lar, així com de la superfície 
que es pretén ocupar i la seua situació al municipi; així mateix hauran de realitzar el dipòsit previ 
de les tarifes a la Tresoreria Municipal, segons el que disposa l’article 27 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, i quedarà elevat l’esmentat dipòsit previ a definitiu en concedir-se la llicència 
corresponent, i es procedirà a la seua devolució en cas  de  ser denegada. 

 
4. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a tercers. 

L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència. 
 
5. No es permetrà l’ocupació de la via pública fins que les persones interessades no hagin obtingut 

la corresponent llicència. L’incompliment d’aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de 
la llicència, sens perjudici del pagament de la taxa i de les sanciones i recàrrecs que siguin 
procedents.  

 
6. Les autoritzacions caducaran automàticament a la data del seu venciment. En el cas que es desitgi 

obtenir-ne la renovació, la persona interessada haurà de realitzar una  nova sol·licitud. 
 
7. Si l’aprofitament s’hagués iniciat sense la preceptiva llicència, es practicarà i notificarà a la 

persona interessada la liquidació corresponent al període de l’aprofitament, sens perjudici de les 
sanciones que siguin procedents. 

 
 
ARTICLE 5.  Exempcions 
 
S’exceptuen del pagament de la present taxa les administracions públiques per als aprofitaments 
inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que siguin 
d’interès a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.  
 
 
ARTICLE 6. Vigència    
 
La present ordenança tendrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i seguirà en vigor en 
exercicis successius mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
Última modificació publicada en el BOIB número 181 de data 25 de desembre de 2008, per la qual 
s’anuncien les tarifes per a l’exercici 2009 i que entra en vigor l’1 de gener de 2009. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, 
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I 

RODATGE CINEMATROGRÀFIC 

 
 
 
Article 1.- Concepte 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a utilitzacions 
privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic 
amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic, especificat en les tarifes contingudes en els apartats següents, regits per la 
present ordenança. 
 
 
Article 2.- Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança les persones o entitats a 
favor de les quals s’atorguin les llicències o qui es beneficiï de l’aprofitament, si es procedeix sense 
l’oportuna autorització. 
 
 
Article 3.- Tipus d’activitats tarifables 
 
Les tarifes de la taxa es dividiran segons si es tracta de tarifes aplicables per a festes patronals, fires o 
similars o bé per a altres activitats temporals diverses, així com per raó de la seua tipologia segons si 
es tracta d’activitats no permanents del tipus temporal convalidables o no convalidables segons els 
criteris establerts per la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades 
d’activitats de les Illes Balears o la normativa que la substitueixi. 
 
 
Article 4.- Quanties 
 

1.  La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l’apartat següent. 
 

2.  Les tarifes de la taxa seran les següents: Epígraf euros/dia 
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Tarifa primera, aplicable per a festes patronals, fires o similars: 

Activitats no permanents del tipus temporal convalidables, (por ex., circs, teatres, 
engronsadors, aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en general, 
qualsevol classe d’aparell de moviment o que tengui una potencia elèctrica i/o mecànica 
superior o igual a 3 kW que no resulti de l’enllumenat o de megafonia), per metre lineal. 

1,50 € 

Activitats no permanents del tipus no convalidable, (por ex., camions o vehicles i parades 
per a la venta d’entrepans, hamburgueses, xocolateria i massa frita, gelats, refrescos, 
begudes, llaminadures així com casetes o parades per a la venda de jugarois, ceràmiques, 
bijuteria, incloent tómboles, rifes, vendes ràpides i similars, etc.), per metre quadrat. 

1,05 € 

A les activitats no permanents no enquadrables dins dels dos anteriors definicions, en cas 
de no estar exceptuades de pagament, se’ls aplicarà la tarifa aplicable com a activitat no 
permanent del tipus no convalidable, per metre quadrat. 

1,05 € 

Queden exonerades del pagament de taxa de les parades, casetes, barraques, barres de bar i 
similars instal·lats per associacions de vesins, comissions de festes, comissions d’obrers parroquials 
així com entitats de caràcter similar quan l’exerceixin sense ànim de lucre, de forma directa i així ho 
determini l’Ajuntament. 

 
 

Tarifa primera, aplicable per a festes patronals, fires o similars: 

1. Ocupació de terrenys municipals d’ús públic amb neveres, cafès, restaurants, 
teatres, cinematògrafs, circs, exposicions, i qualsevol altre tipus d’espectacles. Al 
dia per metre quadrat amb mínim de 10 dies. 

1,20 € 

2. Parades de productes hortofrutícoles de temporada pels propis productors i no 
determinades expressament en altres epígrafs d’aquesta ordenança, per metre 
quadrat o fracció per mes i amb mínim de tres meses. 

1,05 € 

1 L’Ajuntament podrà determinar per a la temporada d’estiu els terrenys 
municipals d’ús públic en què permetrà la instal·lació de teatres, 
cinematògrafs, circs o altres espectacles i adjudicar els dits terrenys 
mitjançant licitació, segons les vigents normes de contractació municipal. 

 

2 Les adjudicacions s’hauran de fer per a tota la temporada d’estiu, del 15 de 
juny al 15 de setembre, i si l’ocupació continua, passada aquesta última 
data, es liquidaran els dies de pròrroga proporcionalment al preu al qual 
hagués estat adjudicat. 

 

3 Els  drets fixats en l’epígraf 1, així com l’import de l’adjudicació mitjançant 
subhasta, s’entenen per a la concessió de l’ocupació independentment que 
els espectacles funcionin o no, per la qual cosa no es podrà concedir cap 
bonificació amb motiu que el funcionament s’interrompi, encara que sigui 
per circumstàncies extraordinàries de pluja, restriccions en el 
subministrament d’energia elèctrica o qualsevol altra força major. 

 

4 Les instal·lacions hauran de ser muntades i desmuntades en el termini màxim  
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de quinze dies, abans i després, respectivament, del temps pel qual es faci 
l’adjudicació, i es meritaran en altre cas els drets corresponents per a cada 
dia d’excés. 

5 Aquests llicències no faculten per establir-se en els terrenys que normalment 
ocupin altres activitats autoritzades periòdicament de forma tradicional. 

 

3. Activitats no permanents de tipus temporal convalidables (por ex., circs, teatres, 
engronsadors, aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en 
general, qualsevol tipus d’aparell de moviment o  que tengui una potència 
elèctrica i/o mecànica superior o igual a 3kW que no resulti de l’enllumenat o de 
megafonia), per metre lineal i dia. 

1,50 € 

4. Activitats no permanents del tipus no convalidable, (per ex., camions o vehicles i 
parades per a la venta d’entrepans, hamburgueses, xocolateria i massa frita, 
gelats, refrescos, begudes, llaminadures així com casetes o parades per a la 
venda de jugarois, ceràmiques, bijuteria, incloent tómboles, rifes, vendes ràpides i 
similars, etc.), per metre quadrat i dia. 

1,05 € 

5. En les activitats no permanents no enquadrables dins de les dos anteriors 
definicions, en cas de no estar exceptuades de pagament, se’ls aplicarà la tarifa 
aplicable com a activitat no permanent del tipus no convalidable, per metre 
quadrat i dia. 

1,05 € 

 
 

Tarifa tercera: Altres instal·lacions 

1 Llicències per establir aparells automàtics accionats per moneda, per a 
entreteniment, esbarjo o venda, pagaran per semestre i metre quadrat o fracció. 150,25 € 

 
 

Tarifa quarta: Parcs d’atraccions 

1 Llicències per a establiment de parcs d’atraccions, per metre lineal o fracció i dia. 
1,50 € 

 
 

Tarifa cinquena: Indústries de carrer i ambulants (de temporada) 

1 Parades, casetes de venda, etc., per temporada de maig a octubre. 693,32 € 

2 Parades d’artesans a Punta Arabí i altres prèvia autorització municipal, per mes o 
fracció. 29,59 € 

3 Fotògrafs, per mes o fracció. 90,20 € 

NOTA: L’administració municipal classificarà les vendes ambulants no especificades en els epígrafs 
anteriors per analogia amb les que figuren en aquests. 
La liquidació d’aquests drets es practicarà en concedir-se l’autorització corresponent. 
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Tarifa sisena: Rodatge cinematogràfic 

Per l’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de pel·lícules. Si 
implica l’exclusivitat d’un bé públic es pagaran per dia 

655,00 € 

Per l’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de pel·lícules. Si  no 
implica l’exclusivitat d’un bé públic es pagaran per dia 

100,00 € 

Per autorització de reportatges fotogràfics i vídeos promocionals a la via pública o 
terrenys i instal·lacions públiques, amb una quota mínima per a 3 dies, seran 

350,00 € 

Per autorització de reportatges fotogràfics i vídeos promocionals a la via pública o 
terrenys i instal·lacions públiques, a partir del 4t dia es pagaran per dia 

100,00 € 

 
 

Article 5.- Normes de gestió. 
 

1. Les quantitats exigibles de conformitat amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles per al període anual o de temporada autoritzada. 
 

2.  
a. A pesar del que es disposa en el punt anterior pel que fa a les sol·licituds d’autorització 

de festes patronals, fires i similars podrà realitzar-se el pagament acumulat conjuntament 
amb la sol·licitud de les corresponents autoritzacions d’instal·lació de forma agrupada 
dins dels 30 primers dies naturals de l’any. Aquest format tendrà un descompte del 20% 
sobre el total de la quantitat a liquidar. 

b. En cas que se sol·licitin 5 festes de les previstes en la present ordenança, els sol·licitants 
quedaran exonerats de la liquidació de les taxes corresponents de la resta de les festes 
previstes. 
 

3.  
a. Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., es podran treure a licitació pública abans 

de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte de taxa mínima que servirà 
de base, serà la quantitat fixada en les tarifes de l’article 3.2 d’aquesta ordenança. 

b. Es procedirà, amb antelació a la subhasta, a la formació d’un plànol dels terrenys 
disponibles per ser subhastats, numerant les parcel·les que hagin de ser objecte de 
licitació i assenyalant la seua superfície. Així mateix, s’indicaran les parcel·les que puguin 
dedicar-se a cotxes de xoc, circs, teatres, exposicions d’animals, restaurant, neveres, 
bijuteria, etc. 

c. Si algun concessionari dels aprofitaments utilitza més superfície de la que li fou 
adjudicada en subhasta, satisfarà per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100% de 
l’import de la licitació, a més de la quantitat fixada en les tarifes. 

 
4.  

a. Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments retolats en aquesta 
ordenança i no trets a licitació pública, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent 
llicència, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 6.2.a següent i formular 
declaració en la qual consti la superfície de l’aprofitament i els elements que s’instal·lin, 
així com un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seua situació dins 
del municipi. 
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b. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades per les persones interessades, i es concediran les autoritzacions si no es 
troben diferències amb les peticiones de llicències. Si es presenten diferències, aquestes 
es notificaran a les persones interessades i es giraran, si escau, les liquidacions 
complementàries que siguin procedents, es concediran les autoritzacions una vegada 
solucionades les diferències per les persones interessades i, si escau, realitzats els 
ingressos complementaris que siguin procedents. 

c. En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades podran sol·licitar a 
aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat. 

 
5.  

a. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que les persones interessades no 
hagin abonat i obtingut la llicència corresponent. 

b. Després de cada instal·lació, les activitats que estiguin obligades hauran de presentar el 
corresponent certificat de final de muntatge, i no es consentirà cap ocupació posterior de 
la via pública fins que no es compleixi amb aquesta publicació. 

 
6. 

a. Les autoritzacions a què es refereix la tarifa tercera s’entendran prorrogades mentre 
l’Alcaldia no acordi la seua caducitat o la persona interessa o els seus legítims 
representants no presentin la baixa justificada. 

b. La presentació de la baixa tendrà efectes a partir del dia primer del període anual de 
temps següent assenyalat en el epígraf de la tarifa que correspongui. La no presentació 
de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa. 

 
7. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a 

tercers. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència, sens 
perjudici de les quantitats que correspongui abonar a les persones interessades. 

 
8.  

a. S’estableixen com a festes patronals fixes a efectes d’aquesta taxa les festes patronals de 
les cinc parròquies del municipi així com les festes del primer diumenge de maig, les 
festes des Canar, les de Cala Llonga i les festes de Nadal. 

b. El període durant el qual podran estar instal·lades les activitats autoritzades en el marc de 
festes patronals, fires i similars serà de 15 dies. 

 
 

Article 6.- Obligació de pagament 
 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquestes ordenança neix: 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de 

sol·licitar la corresponent llicència. 
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada 

un dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria 

municipal on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent llicència. 
Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el que disposa l’article 
47.1 del R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març i quedarà elevat a definitiu en concedir-se la 
llicència corresponent. 
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b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos 
en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, el pagament es realitzarà en les oficines de 
Recaptació Municipal, en els terminis establerts a tal efecte. 

 
 

Disposició transitòria 
 
La possibilitat de sol·licitud i pagament acumulat previst per a festes patronals i similars establert en 
l’article 4 d’aquesta ordenança també serà possible de forma excepcional durant els 30 primers dies 
des del dia següent de la entrada en vigor d’aquesta. 
 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 28 de gener de 2011, i publicada en el BOIB número 42 de data 22 de març de 2011, i 
romandrà en vigor fins a la seua  modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A 
INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA 

 
 
 
ARTICLE 1. Fonament de dret 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 57 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per instal·lació de quioscs a la via pública, que es regirà per la present ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveuen els articles 15 a 19 de l’esmentat Reial decret 
legislatiu 2/2004, així com pel que estableix 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. 
 
 
ARTICLE 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats a favor 
de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense 
l’oportuna autorització. 
 
 
ARTICLE 3. Bases i tarifes 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en 

l’apartat següent, en funció del temps de durada de l’aprofitament i de la superfície l’ocupació de 
qual autoritzada en virtut de la llicència, o la realment ocupada si fos més gran. 

 
2. Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 

Quioscs dedicats a la venta de : 
 
a) Premsa, llibres…, per metre quadrat i trimestre 150,00 € 

b) Altres articles no inclosos en l’epígraf anterior, per metre quadrat i 
per trimestre 

60,00 € 

 
 

3. Norma d’aplicació: les quanties establertes en la tarifa anterior seran aplicades, íntegrament, als 
deu primers metros quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés patirà un recàrrec 
del 20 per cent en la quantia assenyalada en la tarifa. 
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ARTICLE 4. Administració i cobrança 
 
1. La taxa regulada en aquesta ordenança és independent i compatible amb la taxa per ocupació de 

terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
2. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 

realitzat i seran irreductibles per els períodes naturals de temps assenyalats en els respectius 
epígrafs. 

 
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança 

hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el dipòsit previ a què es refereix 
l’article següent i formular declaració en què consti la superfície de  l’aprofitament, acompanyant 
un plànol detallat de la superfície de l’aprofitament, acompanyant un plànol detallat de la 
superfície que es pretengui ocupar i de la seua situació dins del municipi. 

 
4. Els serveis tècnics de l’Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades per les 

persones interessades, i es concediran les autoritzacions si no es troben diferències amb les 
peticiones de llicències; si hi hagués diferències, aquestes es notificaran a les persones 
interessades i es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que siguin procedents, i es 
concediran les autoritzacions una vegada reparades les diferències per les persones interessades i, 
si escau, realitzats els ingressos complementaris que siguin procedents. 

 
5. En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades podran sol·licitar d’aquest 

Ajuntament la devolució de l’import ingressat. 
 
6. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ a què es 

refereix l’article 6.2.a) següent i s’hagi obtingut la corresponent llicència per les persones 
interessades. L’incompliment d’aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, 
sens perjudici del pagament de la taxa i de les sanciones i recàrrecs que siguin procedents. 

 
7. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre no s’acordi la seua caducitat 

per l’Alcaldia o es presenti baixa justificada per la persona interessada o pels seus legítims 
representants en cas de defunció. 

 
8. La presentació de la baixa tendrà efectes a partir del dia primer del període natural de temps 

següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa que correspongui. Sigui quina sigui la causa que 
s’al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant 
la taxa. 

 
9. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a tercers. 

L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència. 
 
 
ARTICLE 5. Obligació de pagament 
 
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitament de la via pública, en el moment de sol·licitar 
la corresponent llicència. 
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b) Tractant-se de concessions de aprofitaments ja autoritzats, el dia primer de cada un dels 
períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa. 

 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la Tresoreria Municipal 
o on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent llicència. 

 

Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ i quedarà elevat a definitiu en concedir-se la 
llicència corresponent. 

 
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos en 

els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals a les oficines de Recaptació 
Municipal, en els períodes que a tal fi estableixi l’Alcaldia. 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Última modificació publicada en el BOIB número 181 de data 25 de desembre de 2008, per la qual 
s’anuncien les tarifes per a l’exercici 2009 i que entra en vigor l’1 de gener de 2009. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ 
DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ, ENDERROCS, CONTENIDORS, TANQUES, 
PUNTALS, CAVALLETS D’ESTAQUES, BASTIDES I ALTRES 

INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

 
 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Española, i l’article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i de conformitat amb els articles 15 i 
següents, 20.3.g) i 57 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 6 a 23 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics, aquest Ajuntament estableix la «taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb 
mercaderies, materials de construcció, enderrocs, contenidors, tanques, puntales, cavallets 
d’estaques, bastides i altres instal·lacions anàlogues», que es regirà pel que estableix la present 
ordenança fiscal. 
 
 
ARTICLE 2. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta taxa està constituït per l’ocupació del sòl i vol de terrenys d’ús públic amb: 

a) Mercaderies, enderrocs, materials de construcció o qualsevol altre material anàleg. 
b) Tanques, bastides o altres instal·lacions anàlogues per a protecció de la via pública dels 

altres adjacents. 
c) Puntals, cavallets d’estaques i grues. 

 
 

ARTICLE 3. Fet Imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament del domini públic local amb 

mercaderies, materials de construcció, enderrocs, contenidors, tanques, puntals, cavallets 
d’estaques, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 
2. L’obligació de contribuir naixerà per la concessió de la llicència corresponent, o des de la data 

d’iniciació de l’aprofitament. 
 
 
ARTICLE 4. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que gaudeixin, 
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici particular, mitjançant l’ocupació de 
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terrenys de domini públic local amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, 
puntals, cavallets d’estaques, bastides i altres instal·lacions anàlogues, en concret: 
 

a) Els titulars de les respectives llicències. 
b) Els propietaris dels immobles en benefici dels quals redundin els aprofitaments. 
c) Els qui realitzin els aprofitaments. 

 
 
ARTICLE 5. Compatibilitat 
 
La present taxa és compatible amb la taxa per llicència d’obres. 
 
 
ARTICLE 6. Responsables 
 
Respondran del deute tributari els deutors principals juntament amb altres persones o entitats. A 
aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

 
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

 
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s’atendrà al que estableixen 
els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
 
ARTICLE 7. Exempcions i bonificacions 
 
Es consideren exempts d’aquesta taxa l’Estat i els altres ens públics territorials o institucionals. 

 
 

ARTICLE 8. Base imposable 
 

Constitueix la base imposable la superfície ocupada mesurada en metres quadrats corresponents a 
terrenys d’ús públic, el nombre de puntals instal·lats, i es tendrà en compte el temps de durada de 
l’aprofitament especial. 
 
 
ARTICLE 9. Quota tributària 

 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa assenyalada d’acord amb les tarifes contingudes en 
l’apartat següent, i s’atendrà l’activitat objecte de l’aprofitament (valoració de la utilitat que 
representi), durada de l’ocupació, l’espai ocupat (superfície en metres quadrats i categoria del carrer, 
si és o no zona blava, on radiquin les mercaderies, les bastides, les tanques, els puntales...). 
 
Las tarifes, per als supòsits contemplats en l’article 20.3.g) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, queden establertes 
de la manera següent: 
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ARTICLE 10. Gestió 
 

La utilització de l’aprofitament a què es refereix la present ordenança haurà de sol·licitar-se per escrit 
a l’Ajuntament amb caràcter previ a aquella. En dita sol·licitud s’especificarà, com a mínim: subjecte 
passiu, situació exacta del lloc on es produirà l’ocupació, superfície a ocupar, tipus de materials o 
instal·lacions i raons de l’ocupació. L’Ajuntament, amb els tràmits previs oportuns, autoritzarà o no la 
ocupació. 
 
 
ARTICLE 11. Meritació i naixement de l’obligació 

 
La taxa es meritarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial amb qualsevol dels 
conceptes que constitueixen l’objecte de la present ordenança, estigui o no autoritzada, tot això sens 
perjudici de la possibilitat d’exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, de conformitat amb 
l’article 26.1 i 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
Serà procedent la devolució de les taxes que s’haguessin exigit, quan no es realitzi el seu fet 
imposable per causes no imputables al subjecte passiu, segons l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de taxes i preus públics. 

 
Segons l’article 24.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti 
aparellada la destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sens perjudici del 
pagament de la taxa a què hagués donat lloc, estarà obligat a reintegrar el cost total de les 
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys són irreparables, l’entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels béns destruïts o 
a l’import del deteriorament dels danyats. 

 
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a què es 
refereix aquest apartat. 
 
 
ARTICLE 12. Declaració i ingrés 

 
Els subjectes passius de la taxa estaran obligats a practicar operacions d’autoliquidació tributària i a 
realitzar l’ingrés del seu import en el Tresor. 

 
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu a les oficines municipals o a través de transferència 
bancària. 

Categoria del carrer Superfície ocupada 
Import per dia   

(Euros) 

Voreres Per metre quadrat 0,80 
Calçada Per metre quadrat 0,78 

Calçada zona blava Per metre quadrat (mínim 10 m2) 1,29 
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ARTICLE 13. Infraccions i sancions 
 
En tot el relacionat amb infraccions i sancions serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupin. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Última modificació publicada en el BOIB número 181 de data 25 de desembre de 2008, per la que 
s’anuncien les tarifes para el exercici 2009 i que entra en vigor l’1 de gener de 2009. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA 
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA 

PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU 

 
 
 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu estableix 
la “taxa d’aparcament exclusiu” que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, així com pel que 
estableix 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. 
 
 
ARTICLE 2. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta taxa estarà constituït per: 
 

a) L’entrada de vehicles als edificis i solars. 
 

b) Les reserves de via pública per a aparcament exclusiu. 
 

c) Les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. 
 
 
ARTICLE 3. Obligació de contribuir 
 
1. Fet imposable. Està constituït per la realització sobre la via pública de qualssevol dels 

aprofitaments referits en l’article 2 de la present ordenança.  
 
2. Obligació de contribuir. L’obligació de contribuir neix des del moment en què l’aprofitament sigui 

concedit, o des que el mateix se iniciï si s’ha fet sense l’oportuna autorització.  
 
3. Subjecte passiu. Estan solidàriament obligats al pagament: 
 

a)  Les persones naturals o jurídiques titulars de la respectiva llicència municipal. 
 

b) Els propietaris dels immobles on es trobin establertes les entrades o passos de vehicles. 
  
 
 
 
 
 

104 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 
ARTICLE 4. Tarifa 
 
Las bases de percepció s’ajustaran a la tarifa anual següent: 
 
 

1 Per entrada de vehicles a garatges o aparcaments individuals a través de voreres i destinats a un ús 
particular amb un màxim de 4 metres lineals 

a) Amb autorització de gual permanent. 85,00 € 

- Per metre lineal addicional o fracció 30,00 € 
b) Sense autorització de gual permanent. 42,50 € 

- Per metre lineal addicional o fracció 15,00 € 
   

2 Per entrada de vehicles a edificis o instal·lacions d’aparcament públic o privat a través de voreres: 

- Fins a un màxim de 20 places. 195,00 € 
- Per plaça addicional 5,00 € 

   
3 Per entrada de vehicles a locals, garatges, aparcaments comercials o espai privats que 

s’utilitzin com a aparcament per poder realitzar serveis comercials, industrials, custòdia de 
vehicles, etc. fins a un màxim de 5 metres. 195,00 € 

- Per metre lineal addicional o fracció 50,00 € 
   

4 Per autorització de reserva de via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies fins a 
un màxim de 5 metres. 150,00 € 

- Per metre lineal addicional o fracció 40,00 € 
   

5 Reserves d’espai o prohibició d’estacionament a les vies i terrenys d’ús públic per a principi 
o final de parades de línies de serveis regulars interurbans o transports col·lectius de 
viatgers, serveis discrecionals d’excursions i agències de turisme i anàlegs, per cada 5 
metres lineals o fracció de calçada que abasti la reserva d’espai. 

200,00 € 

   
6 Per autorització de reserva de via pública a requeriment de particular fins a un màxim de 4 

metres. 150,00 € 

- Per metre lineal addicional o fracció 50,00 € 
   

7 Per reserva de la via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe: 

- Per  la 1ª hora o fracció. 60,00 € 
- Per  la 2ª hora i següents, o fracció. 30,00 € 

   
8 Per entrega de la placa d’autorització de gual permanent 40 ,00 € 
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ARTICLE 5. Exempcions 
 
S’exceptuen del pagament de la present taxa les administracions públiques pels aprofitaments 
inherents als serveis públics de comunicacions que siguin explotats directament per aquestes i per tots 
els que afecten els interessos a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.  
 
Així mateix s’exceptuen del pagament d’aquesta taxa les autoritzacions de reserva de via pública que 
siguin indispensables perquè, a les zones sense voreres, els veïns puguin garantir l’entrada física als 
seus domicilis. 
 
 
ARTICLE 6. Administració i cobrança 
 
1. Es formarà un padró de les persones subjectes al pagament de la taxa que, aprovat en principi per 

l’Ajuntament, s’anunciarà al públic per quinze dies en el BOIB, a efectes de reclamacions. 
 
2. El referit padró, una vez aprovat per l’Ajuntament, amb la resolució prèvia de les reclamacions 

interposades, constituirà la base dels documents de cobrament.  
 
3. Les altes que es produeixin dins de l’exercici, tendran efectes des de la data en que neixi 

l’obligació de contribuir. L’administració notificarà als subjectes passius la liquidació corresponent 
a l’alta en el padró, amb expressió de:  

 
a) Els elements essencials de la liquidació. 
 

b) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de terminis i organismes en 
que hauran de ser interposats. 

 

c) Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari. 
 
4. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, i una vegada comprovades per 

l’administració produiran l’eliminació respectiva del padró amb efectes a partir de l’exercici 
següent al que haguessin set presentades. 

 
 
ARTICLE 7 
 
Les quotes corresponents a aquesta taxa seran objecte de rebut únic qualsevol que sigui el seu 
import, és a dir de pagament anual. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari seran exigides per la via de 
constrenyiment, d’acord amb el Reglament general de recaptació. 
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ARTICLE 9. Partides fallides 
 
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s’hagin pogut fer 
efectives pel procediment de constrenyiment; per a aquesta declaració es formularà l’expedient 
oportú, d’acord amb el que preveu el vigent Reglament general de recaptació.  
 
 
ARTICLE 10. Defraudació i penalitat 
 
1. Les infraccions a aquesta ordenança es regularan i sancionaran, segons els casos, d’acord amb el 

que disposen els articles 177 i següents de la Llei general tributària.  
 
2. El procediment per a la sanció de les infraccions tributàries que corresponguin, segons l’apartat 

anterior, serà el que resulti d’aplicar les regles i els criteris de graduació previstos en el RD 
2631/1985, i altres disposicions que el complementen i desenvolupen.  

 
3. La competència per imposar les sanciones recaurà en l’Il·lm. Sr. Alcalde-President, segons disposa 

l’article 21.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present Ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 26 d’octubre de 2017, i publicada en el BOIB número 157 de data 23 de desembre, i romandrà 
en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS 

 
 
 
 

 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix l’article 15 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, estableix la present Ordenança general de contribucions especials, a la qual 
es remetran els acords d’imposició i ordenació d’aquests tributs, de conformitat amb el que preveu 
l’article 34.3 del mateix Real decreto Llei. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 28 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost de fet que motiva 
la imposició de contribucions especials, ve constituït per l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o 
d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o 
d’establiment o ampliació de serveis públics municipals. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Tendran la consideració d’obres i serveis municipals: 
 

a) Els que realitzin els ajuntaments dins de l’àmbit de les seues competències per complir els fins 
que li estan atribuïts, excepció feta dels que aquells executin a títol de propietaris dels seus 
béns patrimonials. 

 

b) Els que realitzin els ajuntaments per haver-los set atribuïts o delegats per altres entitats 
públiques i aquells la titularitat dels quals hagin assumit d’acord amb la Llei. 

 

c) Els  que  realitzin altres entitats públiques, o els seus concessionaris, amb aportacions 
econòmiques de l’ajuntament.  

 
No perdran la condició d’obres o serveis municipals els compresos en la lletra a) anterior, encara 
que hagin set realitzats per organismes autònoms o societats mercantils, el capital social dels quals 
pertanyi íntegrament a un ajuntament, per concessionaris amb aportacions de dit ajuntament o  per 
associacions de contribuents. 
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ARTICLE 4. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
D’acord amb l’establert en l’article 9 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no es podran reconèixer altres  
beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de  
l’aplicació de tractats internacionals. 
 
 
ARTICLE 5  
 
D’aplicar-se beneficis tributaris establerts en lleis o tractats internacionals, les quotes que puguin 
correspondre als beneficiaris no seran distribuïdes entre els altres contribuents.  
 
 
Subjecte passiu  
 
 
ARTICLE 6 
 
Són subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, especialment beneficiades per la realització 
de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis locals que originin l’obligació de contribuir.  
 
 
ARTICLE 7  
 
A efectes de determinació del subjecte passiu, es consideraran persones especialment beneficiades: 
 

a) En les contribucions especials per realització d’obres o establiment o ampliació de serveis que 
afectin béns immobles, els seus propietaris, i s’entenen per tals els que figurin en el Registre de 
la Propietat com a propietaris o posseïdors d’aquests. 

 
b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de serveis o a 

conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o entitats titulars d’aquestes, segons el 
Registre Mercantil, i si no hi figuren inscrits, els inclosos en la Matrícula de l’Impost Municipal 
sobre Activitats Econòmiques i, si no hi figuren, els que realitzin realment una  explotació 
empresarial, provant-se per qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular, pels 
contemplats en l’article 3 del Codi de Comerç.  

 
c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a 

més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que desenvolupin la 
seua activitat en el ram al terme municipal. 

 
1. En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses 

subministradores que hagin d’utilitzar-les. 
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ARTICLE 8. Base imposable i de repartiment 
 
 
La base imposable es fixarà en cada cas concret en l’acord d’ordenació de la contribució especial i 
no podrà ser superior al 90 per cent del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres o 
per l’establiment o l’ampliació dels serveis.  
 
El referit cost estarà integrat pels següents conceptes: 
 

a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obra, plans i 
programes tècnics. 

 

b) L’import de les obres a realitzar o de les feines d’establiment o ampliació dels serveis. 
 

c) El valor dels terrenys que haguessin d’ocupar permanentment les obres o serveis, llevat que es 
tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l’entitat local, o el 
d’immobles de patrimoni de l’Estat, situats al terme municipal cedits a la corporació local, per 
raons d’utilitat pública o d’interès social, segons s’estableix en l’article 77 de la Llei de patrimoni 
de l’Estat. 

 

d) Les indemnitzacions procedents pel l’enderroc de construccions, destruccions de plantacions, 
obres o instal·lacions, així com les que procedeixin als arrendataris dels béns que hagin de ser 
derruïts u ocupats. 

 

e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan les entitats locals haguessin d’apel·lar al 
crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en 
cas del seu fraccionament general. 

 
 
ARTICLE 9  
 
El cost total pressupostat de les obres o serveis tendrà el caràcter de mera previsió. Si el cost real és 
més alt o més baix que el previst, es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents. 
 
 
ARTICLE 10 
 
Quan es tracti de les obres o serveis a què es refereix l’apartat c) de l’article 3 d’aquesta ordenança, 
o de les realitzades per concessionaris amb aportacions de l’Ajuntament a què es refereix l’últim 
paràgraf del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció 
d’aquestes aportacions, sens perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques, 
per raó de la mateixa obra o servei, respectant-se, en tot cas, el límit del 90 per cent a què es refereix 
l’article 8 d’aquesta ordenança.  
 
ARTICLE 11  
 
A efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per l’Ajuntament la quantia 
resultant de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis que l’entitat local 
obtingui de l’Estat o qualsevol altra persona o entitat pública o privada.  
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ARTICLE 12 
 
Si la subvenció o l’auxili s’atorguen per un subjecte passiu de la contribució especial, el seu import es 
destinarà primerament a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. Si el valor de la 
subvenció o auxili excedeix de dita quota, l’excés reduirà, a prorrata, les quotes dels altres subjectes 
passius. 
 
 
ARTICLE 13. Quota tributària 
 
La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en 
compte la classe i naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les regles següents: 
 

a) Amb caràcter general s’aplicaran, conjuntament o separadament, com a mòduls de 
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seua superfície, el seu volum 
edificable i el valor cadastral a efectes de l’impost municipal sobre béns immobles. 

 

b) Si es tracta de l’establiment i la millora del servei d’extincions d’incendi, podran ser distribuïdes 
entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats al terme municipal, 
proporcionalment a l’import de les primes recaptades l’any immediatament anterior. Si la 
quota exigible a cada subjecte passiu és superior al 5 per cent de l’import de les primes 
recaptades, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seua total amortització. 

  

c) En el cas de les obres a què es refereix l’apartat d) de l’article 7 d’aquesta ordenança, l’import 
total de la contribució especial serà distribuït entre les companyies o empreses que hagin 
d’utilitzar-les, segons l’espai reservat a cada una o en proporció a la total secció d’aquestes, 
encara que no les usin immediatament.  

 
 
ARTICLE  14. Meritació 
 
Les contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s’hagin executat o el servei 
hagi començat a prestar-se. Si les obres són fraccionades, la meritació es produirà per a cada un 
dels subjectes passius des que s’hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.  
 
 
ARTICLE 15 
 
Sens perjudici del que disposa l’article anterior, una vegada aprovat l’acord concret d’imposició i 
ordenació, l’Ajuntament podrà exigir per anticipat el pagament de les contribucions especials en 
funció de l’import del cost previst per l’any següent. No podrà exigir-se la bestreta d’una nova 
anualitat sense que hagin set executades les obres per a les quals s’exigí la bestreta corresponent.  
 
 
ARTICLE 16 
 
El moment de la meritació de les contribucions es tendrà en compte als efectes de determinar la 
persona obligada al pagament, de conformitat amb els articles 6 i 7 d’aquesta ordenança, encara 
que en l’acord concret d’ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data 
de la seua aprovació i del fet que aquest hagués anticipat el pagament de les quotes, de conformitat 
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amb el que disposa l’article anterior. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu  en l’acord 
concret d’ordenació i n’hagi set notificada, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que 
motivin la imposició en el període comprès entre l’aprovació de dit acord i el del naixement de la 
meritació, estarà obligat a donar compte a l’administració municipal de la transmissió efectuada, 
dins del termini d’un mes des de la data d’aquesta, i si no ho fa, dita administració podrà exigir 
l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en dit expedient. 
 
 
ARTICLE 17 
 
Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, es 
procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant 
les liquidacions que siguin procedents i compensant com a entrega a compte els pagaments 
anticipats que s’hagin efectuat. Tal assenyalament es realitzarà pels òrgans competents de 
l’Ajuntament, ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per a l’obra o servei 
de què es tracti.  
 
 
ARTICLE 18  
 
Si els pagaments anticipats han set efectuats per persones que no tenen la condició de subjectes 
passius en la data de la meritació del tribut o bé excedeixen la quota individual definitiva que els 
correspongui, l’Ajuntament  practicarà d’ofici la devolució pertinent.  
 
 
ARTICLE 19 Normes sobre imposició, ordenació i gestió 
 
 
L’exacció de contribucions especials per obra o servei requerirà en cada cas concret la prèvia 
adopció d’acords d’imposició i ordenació, i aquests contindran, entre d’altres punts, els següents:  
 

a) Cost previ de les obres o serveis. 
b) Quantitat a repartir entre els beneficiaris. 
c) Criteris de repartiment. 
d) La remissió a aquesta ordenança pel que fa als altres elements de la relació tributària. 
 

 
ARTICLE 20 
 
L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o ampliació d’un servei que hagi de 
costejar-se mitjançant contribucions especials, no podrà executar-se fins que no s’hagi aprovat 
l’ordenació concreta d’aquestes. 
 
 
ARTICLE 21 
 
Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les 
quotes a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu, si aquest o el seu 
domicili són coneguts, i, si no ho són, per edictes. Les persones interessades podran formular recurs 
de reposició davant l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions 

112 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 
especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les 
quotes assignades. 
 
 
 
ARTICLE 22 
 
Una vez determinada la quota a satisfer, la corporació podrà concedir, a sol·licitud del subjecte 
passiu, el fraccionament o aplaçament del deute per un termini màxim de cinc anys.  
 
 
 
ARTICLE  23 
 
Quan les obres i serveis de la competència local siguin realitzades o prestades per un ajuntament 
amb la col·laboració econòmica d’una altra entitat local, i sempre que s’imposin contribucions 
especials de conformitat amb el que disposa la Llei, la seua gestió i recaptació es farà per 
l’ajuntament que prengui al seu càrrec la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels 
serveis, sens perjudici que cada entitat conservi la seua competència respectiva respecte als  acords 
d’imposició i d’ordenació. 
 
En el supòsit que l’acord concret d’ordenació no fos aprovat per una de dites entitats, quedarà sense 
efecte la unitat d’actuació, adoptant separadament cada una d’elles les decisions que siguin 
procedents.  
 
 
 
ARTICLE 24. Col·laboració ciutadana 
 
 
Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en associació administrativa de 
contribuents i promoure la realització d’obres o l’establiment o ampliació de serveis prestats per 
l’Ajuntament, i es comprometran a sufragar la part que correspongui aportar a aquest quan la seua  
situació financera no ho permeti, a més de les que els correspongui segons la naturalesa de l’obra o 
servei.  
 
Així mateix,  els  propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o 
ampliació de serveis promoguts per l’entitat local, podran constituir-se en associacions 
administratives de contribuents en el període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació de les 
contribucions especials. 
 
 
 
ARTICLE 25 
 
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article 
anterior, l’acord haurà de ser pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, 
almenys, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en 
sessió ordinària celebrada el dia 08 de novembre de 2004, exposada al públic en el BOIB número 
160, de 13 de novembre de 2004, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hi haguessin 
formulat reclamacions en contra, i quedà per tant aprovada definitivament, tal com disposa l’article 
17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener següent, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la seua modificació o derogació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE 
VEHICLES I OBJECTES PESANTS O VOLUMINOSOS DE LA VIA 

PÚBLICA I LA SEUA CUSTÒDIA  

 
 
ARTICLE 1. Naturalesa, objecte i Fonament 
 
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de  les  bases  de  règim local, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Santa Eulària 
des Riu seguirà percebent la taxa pels serveis de retirada de vehicles o objectes pesants o 
voluminosos de la via pública i la seua custòdia, que es regirà per la present ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, 
així com l’establert per 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. 

  
2. Constitueix l’objecte d’aquesta exacció: 
 

a) L’activitat de la grua municipal, provocada per qui estacioni un vehicle indegudament o per 
qui va deixar a la via pública qualsevol objecte pesant o voluminós que pertorbi la fluïdesa 
de la circulació rodada o de vianants fent necessària aquella activitat, la qual, a la vegada, 
està dirigida a retirar el vehicle o objecte de què es tracti i trasllat al Dipòsit Municipal o al 
lloc que es determini.  
 

b)  L’estada o custòdia del vehicle o objecte per la grua en dit dipòsit o al lloc on haguessin 
estat traslladats. 

 
 
ARTICLE 2. Obligació de contribuir 
 
1. Fet imposable: està determinat per l’activitat municipal desenvolupada amb motiu dels fets que 

constitueixen l’objecte d’aquesta exacció.  
 
2. Obligació de contribuir: L’obligació de contribuir neix des del moment en què s’inicia la retirada 

del vehicle, o de l’objecte de què es tracti, de la via pública i subsistirà encara que aquesta 
retirada no arribi a dur-se a terme perquè el conductor o altra  persona  autoritzada  compareixin  
i  adoptin  les mesures convenients. 

 
3. Subjecte passiu: Estan obligades al pagament les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 

es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que donin lloc a la prestació del servei i, amb 
caràcter subsidiari, aquelles que resultin propietàries del vehicle o objecte retirat. 
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ARTICLE 3. Base de gravamen 
 
Es prendran com a bases de la present exacció: 
 

a) La unitat de servei. 
b) Per dia de estada al Dipòsit Municipal. 

 
 
ARTICLE 4. Tarifes 
 
Les tarifes a aplicar seran les següents: 
 

a) Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública: 
 

1 Camions, autobusos o altres objectes de la via pública (>5000 Kg.) 215,00 € 
2 Camions, autobusos o altres objectes de la via pública (<5000 Kg.) 150,00 € 

3 
Turismes i furgonetes 90,00 € 
          Retirada nocturna o festiu 114,00 € 
          Immobilització/immobilitzador 104,00 € 

4 
Quadricicles/Quad 90,00 € 
          Retirada nocturna/festiu 114,00 € 

5 
Motocicletes i velomotors 66,00 € 
          Retirada nocturna/festiu 85,00 € 
          Immobilització/immobilitzador 104,00 € 

6 Bicicletes 20,00 € 
 
 
Si abans o en el moment d’iniciar-se els treballs de retirar el vehicle o objecte, se suspenen per 
comparèixer i adoptar les mesures convenients el conductor o altra persona autoritzada, les tarifes 
determinades anteriorment es reduiran en un cinquanta per cent si el pagament de la taxa es realitza 
a l’acte. 
  
 

b) Estada o custòdia al dipòsit municipal o altre lloc habilitat a l’efecte. per cada dia natural o  
fracció, excloent aquell  en  què es produí la retirada del vehicle o objecte, es meritarà: 

 
1 Camions, autobusos o altres objectes de la via pública (>5000 Kg.) 15,00 € 
2 Camions, autobusos o altres objectes de la via pública (<5000 Kg.) 13,00 € 
3 Turismes i furgonetes 7,50 € 
4 Quadricicles/Quad 5,00 € 
5 Motocicletes i velomotors 3,00 € 
6 Bicicletes 2,00 € 

 
 
Si abans o en el moment d’iniciar-se els treballs de retirar el vehicle o objecte, se suspenen per 
comparèixer i adoptar les mesures convenients el conductor o altra persona autoritzada, les tarifes 
determinades anteriorment es reduiran en un cinquanta per cent si el pagament de la taxa es realitza 
a l’acte. 
 
 

116 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 
ARTICLE 5. Exempcions 
 
No s’admetrà cap exempció o bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
 
ARTICLE 6. Normes de gestió 
  
1. Compatibilitat: aquesta exacció és independent i compatible amb les multes assenyalades en el 

Codi de Circulació, les ordenances de circulació, les ordenances d’aquest Ajuntament o qualsevol 
altra disposició vigent a la infracció comesa en estacionar el vehicle indegudament al lloc d’on el 
retirà la grua municipal. 

 
2. Casos de no subjecció: No estaran subjectes al pagament de la taxa: 
 

a)  Els  casos d’utilització il·legítima del vehicle per qui el va estacionar en el lloc d’on fos retirat 
per la grua, sempre que la desaparició del vehicle hagués set denunciada pel seu propietari 
o quedàs suficientment provada la il·legitimitat de la seua utilització. 

 
b) Quan el vehicle hagués estat estacionat en lloc permès, sobrevenint posteriorment una causa 

que fes necessària la intervencion de la grua municipal per al seu trasllat (urgent obertura de 
rases, desfilades, etc.). 

 
3. Termes i forma de pagament: les quotes establertes se satisfaran en el moment de recuperar el 

vehicle o objecte retirat.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present Ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 31 d’octubre de 2012, i publicada en el BOIB número 192 de data 22 de desembre de 2012, i 
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA 
DE CANS DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 

 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
Aquesta entitat local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola, en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i 
en els articles 15 a 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix l’ordenança reguladora de la taxa per 
recollida de cans de les vies públiques municipals. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de recollida, manteniment, 
sacrifici i adopció dels cans abandonats a les vies públiques municipals. 
 
 
ARTICLE 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa els amos dels cans objecte d’aquesta. 
 
 
ARTICLE 4. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
 
ARTICLE 5. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

A Enganxada i retirada del ca de la via pública. 118,00 € 
B Enganxada i retirada a la canera municipal. 118,00 € 
C Dia d’estada a la canera. 14,00 € 
D Per adopció: 
 1. Cans de menys de 3 anys 10,25 € 
 2. Ca adult 57,00 € 
 3. Ca adult particular 68,00 € 
E Per entrega al centre. 95,00 € 
F Per col·locació de xip 34,00 €  
G Per injecció antiràbica: 
 1. Propietari del ca. 22,00 € 
 2. Adoptants. 13,00 € 

118 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 

H Injecció de seguretat 22,00 € 
I Passaports 10,50 € 

 
 
ARTICLE 6. Meritació 
 
La taxa es merita quan s’inicia la prestació del servei. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 31 d’octubre de 2012 i publicada en el BOIB número 192 de data 22 de desembre de 2012, i 
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OPTAR A 
PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

 
 

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament seguirà percebent la taxa 
per optar a proves de selecció de personal, que es regiran per la present ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis, inclòs l’acarament de 
documents, i la realització d’activitats en relació amb les proves de selecció de personal, per a 
l’ingrés, provisió o promoció interna en aquest Ajuntament, independentment del sistema selectiu que 
es triï. 
 
 
ARTICLE 3. Subjecte passiu i responsables 
 

Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de subjectes passius i responsables, les persones 
que sol·licitin prendre part en les proves de selecció de personal, per a l’ingrés, provisió o promoció 
interna d’aquest Ajuntament. No estan subjectes a la taxa les persones amb una discapacitat igual o 
superior al 33 per cent. 
 
 
ARTICLE 4. Quota tributària 
 

La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes en l’annex d’aquesta 
ordenança. 
 
 
ARTICLE 5. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa. 
 
 
ARTICLE 6. Meritació 
 
De conformitat amb l’article 26 del RDL 2/2004, la taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del 
servei o la realització de l’activitat, que es produirà en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud 
per prendre part en les proves selectives convocades. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, 
no es veurà afectada de cap manera per la renúncia, el desistiment o la falta de presentació de la 
persona sol·licitant, llevat que siguin excloses per no reunir els requisits exigits en les bases de la 
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convocatòria; en aquest cas s’aplicarà la meitat de la tarifa i es tramitarà a sol·licitud de la persona 
interessada la devolució de la resta ingressada per autoliquidació. 
No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
 
ARTICLE 7. Declaració i ingrés 
 
El procediment d’ingrés serà, de conformitat amb el que preveu l’article 27 del RDL 2/2004, el 
d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment d’iniciar-se la 
prestació del servei o activitat. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat 
administrativa o el servei públic no es presti, serà procedent la devolució de l’import corresponent.  
 
 
ARTICLE 8. Infraccions i sancions 
 
Quant a la qualificació de les infraccions tributàries, i de les sanciones que els corresponguin en 
cada cas, s’ajustaran al que disposen els articles 183 a 212 de la Llei 58/2003, general tributària i 
la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança, entrarà en vigor a partir del dia de la seua publicació en el BOIB i romandrà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. 
Última modificació publicada en el BOIB número 181 de data 25 de desembre de 2008, per la qual 
s’anuncien les tarifes per a l’exercici 2009 i que entra en vigor l’1 de gener de 2009. 
 
 

ANNEX 
 

 
QUADRE DE TARIFES 

 
Funcionaris Laborals Tarifa ( Euros ) 

A1 1 23,00 
A2 2 21,00 
B 2 19,00 

C1 3 17,00 
C2 4 15,00 
E 5 10,00 

 
 
A l’efecte exclusiu d’assenyalar les tarifes en aquesta ordenança, els nivells del personal laboral han 
estat distribuïts en la forma anterior. 
 

L’atribució del grup o nivell respectiu es regiran per la normativa que sigui d’aplicació. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 

D’INTERÈS GENERAL 

 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del que preveuen els articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per 
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès 
general o afectin la generalitat o a una part important del vesindari, que se regirà per la present 
ordenança fiscal.  
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa, o els aprofitament 

especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o 
entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de subministraments que resultin 
d’interès general o afecten la generalitat o una part important del vesindari.  

 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de 

subministrament s’hagin d’utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupin el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui en sigui el titular.  

 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits en els apartats anteriors, els 

subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altes mitjans de 
comunicació, que es prestin, totalment o parcialment, a través de xarxes i antenes fixes que 
ocupin el domini públic municipal.  

 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció 

d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris para la prestació dels serveis de 
subministrament d’interès general.  

 
 
ARTICLE 3. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que 

resultin d’interès general o afecten la generalitat o a una part important del vesindari, tals com els 
de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa o mòbil) i d’altres 
anàlegs, així com també les empreses que explotin la xarxa de comunicació mitjançant sistemes 
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de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter 
públic o privat.  
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores de dits serveis les empreses que els 
distribueixen i comercialitzen.  

 
2. Tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a què es refereix  

l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments com si, no sent-ne titulars, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a 
aquestes.  

 
3. També seran subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que presten 

serveis, o exploten una xarxa de comunicació al mercat, de conformitat amb el que preveuen els 
articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 novembre, general de telecomunicacions.  

 
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no resulti aplicable el que preveuen els 

apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i el vol de la via 
pública, regulada en l’ordenança fiscal corresponent.  

 
 
ARTICLE 4. Successors i responsables  
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i 

liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament 
fins als límits següents:  

a) quan no hi hagi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents.  

b) quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui.  

Es podran transmetre els deutes meritats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat o entitat, encara que no estiguin liquidades.  

 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució 

sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiaris de 
l’operació.  

 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de 

la Llei general tributària, en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als destinataris dels béns 
i  drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  

 
4. Les sancions que siguin procedents per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 

quals es refereixen els apartats anteriors se exigiran als successors de aquelles, fins al límit del 
valor de la quota de liquidació que els correspongui.  

 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents:  
 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La 
seua responsabilitat s’estén a la sanció.  

b) Els partícips o titulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, 
en proporció a les seues respectives participacions.  

c) Els qui succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les 
obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.  

123 
 



 
 
 
 
 

 ORDENANCES FISCALS ANY 2019 
 
 
 

 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.  
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:  
 

a) Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els 
actes necessaris de la seua incumbència per al compliment de les obligacions tributàries 
fins als límits següents:  

-  Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 
les sancions.  

-  En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que 
estiguin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari 
per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la falta de pagament.  

 

b) Els integrants de l’administració concursal i els liquidadores de societats i entitats que no 
haguessin realitzat les gestiones necessàries per al compliment de les obligacions tributàries 
meritades amb anterioritat.  

 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en la Llei 

general tributària.  
 
 
ARTICLE 5. Servei de telefonia mòbil, base imposable i quota tributària  
 
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que necessiten utilitzar la xarxa de 
telefonia fixa instal·lada en aquest municipi, s’aplicaran les següents fórmules de càlcul: 

  
a) Base imposable  

 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament del domini públic pel servei 
de telefonia mòbil es calcula:  
 
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)  
 
Sent:  
 
Cmf = consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la 
participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,78 
euros/any.  
Nt = Nombre de telèfons fixos instal·lats al municipi, l’any 2007, que és de 14.184 
NH = 95% del nombre d’habitants empadronats al municipi. El 2008: 28.361; NH: 
26.943 
Cmm = Consum mitjà telefònic i de serveis, estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 
2009 és de 279 euros/any.  

 
 

b) Quota bàsica  
 

La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable:  
 
QB = 1,4% s/ BI  
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Quota tributaria/operador = CE * QB  
 
Sent:  
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seua quota de participació en el 
mercat, incloent les modalitats de postpagament i prepagament.  
 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2009 es de 118.500,26. euros.  

 
c) Imputació per operador  

 
Per a 2009 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els 
següents:  

 

CE CUOTA 

Operador Percentatge (%) Euros / trimestre 
Movistar 45,0 % 13.331,28 € 
Vodafone 30,5 % 9.035,64 € 
Orange 22,5 % 6.665,64 € 
Yoigo 00,9 % 266,62 € 

Euskatel 00,5 % 148,13 € 
Resto OMV 00,5 % 148,13 € 

 
 

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant 
l’Ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2008 ha set inferior. En aquest 
cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat pel obligat 
tributari.  

 
 
ARTICLE 6. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil, base imposable i quota tributària  
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies 

públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudi de l’aprofitament especial del domini públic 
local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment al terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 
d’aquesta ordenança.  

 
2. Quan per al gaudi de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu 

hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos 
bruts obtinguts anualment al terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al 
titular de la xarxa, per l’ús d’aquesta.  

 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la 

facturació aquells que, sent imputables a cada entitat, s’hagin obtingut per aquesta com a 
contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat 
ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.  

 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:  
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a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que 
corresponen a consums dels abonats efectuats al municipi.  

b) Serveis prestats als consumidores necessaris per a la recepció del subministrament o servei 
d’interès general propi de l’objecte de la empresa, incloent els enllaços a la xarxa, 
posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels 
comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.  

c) Lloguers, cànons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de 
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.  

d) Lloguers que han de pagar els consumidores per l’ús dels comptadors, o altres mitjans 
utilitzats en la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses 
subministradores.  

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els 

serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un 
ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa.  

 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:  

a) Les subvencions d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, a menys que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que s’han d’incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat 3.  

c) Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga. 

d) Les feines realitzades per l’empresa per al seu immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.  

 
6. Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en 

l’article 3 d’aquesta ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir 
l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les 
quals les empreses esmentades siguin subjectes passius.  

 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest 

article.  
 
 
ARTICLE 7. Període impositiu i meritació de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 

utilització o l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 
subministrament o servei, casos en què serà procedent aplicar el prorrateig trimestral, de 
conformitat amb les regles següents:  

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres 
que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.  

 

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspongui als 
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent aquell en què s’origina el 
cessament.  

 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en els moments 
següents:  
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a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de 
sol·licitar la llicència corresponent.  

 

b) Quan el gaudi de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no 
requereixi llicència o autorització, des del moment en que s’ha iniciat l’esmentat 
aprofitament. A tal efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la 
prestació de serveis als usuaris que ho sol·licitin.  

 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es prolonguen durant 

diversos exercicis, la meritació de la taxa tendrà lloc l’1 de gener de cada any i el període 
impositiu comprendrà l’any natural.  

 
 
ARTICLE 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil  
 
Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades en l’article 5 d’aquesta 
ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i efectuar l’ingrés de la quarta part resultant del que 
estableix dit article en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre. 
Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seua declaració basant-se en 
els paràmetres establerts en l’article 5 i tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis 
durant l’any 2009.  
 
 
ARTICLE 9. Règim de declaració i ingrés – Altres serveis  
 
1. Respecte dels serveis de subministrament regulats en l’article 6 d’aquesta ordenança, s’estableix el 

règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tendrà periodicitat trimestral i 
comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al qual es refereixi. El 
cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta 
l’obligació de fer constar aquesta circumstància en l’autoliquidació del trimestre corresponent així 
com la data de finalització.  

 
2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a 

cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 
subministrament efectuat al terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada 
un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta ordenança. 
L’especificació referida al concepte previst en la lletra c) de l’article esmentat, inclourà la 
identificació de l’empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’hagin facturat 
quantitats en concepte de peatge. La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a 
què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums 
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest municipi.  

 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les 

xarxes a fi de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present 
ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat 
propietària de la xarxa utilitzada.  

 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a la persona interessada, que li permetrà satisfer la quota als 

llocs i terminis de pagament que s’indiquin, per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració 
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trimestral dels ingressos bruts es derivi una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a 
la següent.  

 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat en el punt 2 d’aquest article 

comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la 
Llei general tributària.  

 
6. L’empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la qual cedí Telefónica, S.A. els diferents títols 

habilitant relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa 
perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que 
satisfà a aquest Ajuntament.  
Les empreses restants del “Grupo Telefónica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en 
aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España, S.A. està subjecta a la taxa, en els 
termes regulats en l’article 5 de la present ordenança.  

 
 
ARTICLE 10. Infraccions i sancions  
 
1. La falta d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins dels 

terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada en l’article 191 
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’article esmentat.  

 
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i 

recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que preveuen la Llei general 
tributària, el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció 
tributàries, aprovat per Reial decret 1065/2007 i l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  

 
3. La falta de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i els documents necessaris 

perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada 
en l’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa 
l’article esmentat.  

 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª  
 
Actualització dels paràmetres de l’article 5  
 
Les ordenança fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, 
Nt, NH si és procedent.  
 
Si no es modifica la present ordenança, continuaran sent d’aplicació els paràmetres establerts per a 
l’exercici 2009.  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2ª  
 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb 
motiu de la promulgació de normes posteriors  
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Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquelles en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què es tracti.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del dia de la seua publicació en el BOIB i romandrà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. 
 
Última modificació publicada en el BOIB número 181 de data 25 de desembre de 2008, per la qual 
s’anuncien les tarifes per a l’exercici 2009 i que entra en vigor l’1 de gener de 2009. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEI 
DE GUARDERIA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 1.- Fonament legal 
 
En ús de les atribucions conferides en els articles 41 a 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de guarderia municipal. 

 
 

ARTICLE 2.- Naixement de l’obligació 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’iniciï la prestació del servei o la realització de la 
activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a 
l’article 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
 

ARTICLE 3.- Obligats al pagament 
 
Estaran obligats al pagament del preu públic els qui se beneficiïn dels serveis, i s’entendrà com a tals 
els pares, representants legals o les persones que hagin sol·licitat l’admissió de l’usuari. 

 
 

ARTICLE 4.- Quantia 
 
La quantia dels  drets a percebre pel preu públic serà la següent: 

 
Concepte Import. 

Matrícula/anual 105,00 €/anual 
Quota mensual de 09:00 a 13:00 h 175,00 €/mes 
Servei de menjador 6,00 €/dia. 
Servei guarderia de 7:30 a 8:30 h. 23,00 €/mes 
Servei guarderia a partir de les 13:00 h 20,00 €/mes 

 
Aquests preus es consideren màxims aplicables en cas que el servei es presti mitjançant concessió 
municipal; en tal cas, les tarifes vendran determinades per l’oferta de l’empresa adjudicatària. 
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ARTICLE 5.- Cobrament i gestió 
 
L’obligació de contribuir i la meritació de la quota neix en el moment en què el subjecte passiu 
s’inscriu per a la utilització dels serveis de la guarderia. 
 
La percepció del preu públic regulat en aquesta ordenança, s’efectuarà mitjançant rebut. 
 
Las tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i seran satisfetes durant la primera 
quinzena del mes en què es presti el servei. En el cas que aquest servei es realitzi per una empresa 
privada a través d’un contracte de serveis i, sempre que així s’estableixi en el plec de condicions, les 
tarifes esmentades formaran part de la contraprestació del servei, i l’empresa n’haurà de gestionar el 
cobrament, donant compte a l’Ajuntament, a efectes de la seua fiscalització. 

 
Les altes que es produeixin dins dels primers cinc dies de cada mes causaran la meritació de la quota 
mensual, que serà satisfeta dins dels deu dies següents. Les que es produeixin després del dia cinc de 
cada mes, causaran la meritació de les quotes pels dies que restin fins al final del mes, i es liquidaran 
aplicant la proporció corresponent. 

 
Les baixes en la prestació del servei dels usuaris inscrits es notificaran al responsable o adjudicatari 
del servei, almenys amb quinze dies d’antelació. 
 
Els dèbits per quotes meritades no satisfetes, que no s’hagin percebut en els termes assenyalats, es 
recaptaran de conformitat amb els procediments generals del Reglament de recaptació i disposicions 
concordants. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es troben exemptes d’IVA, segons 
l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el 31 de març de 2011, i publicada en el BOIB número 77 de data 26 de maig de 2011,  i 
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  
PER APROFITAMENT DE TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC AMB 

CAIXER AUTOMÀTICS ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1. Fonament legal 
 
En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb 

el que disposen els articles 20 i següents en relació amb els articles 15 a 19 de l’esmentat Reial 

decret legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament estableix la «taxa per l’aprofitament de terrenys de 

domini públic amb caixers automàtics amb accés directe des de la via pública» que es regirà per 

aquesta ordenança Fiscal. 

 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial que es deriva 

de la instal·lació de caixers automàtics amb accés directe des de la via pública, annexos o no a 

establiments de crèdit, a través dels quals els establiments de crèdit presten als seus clients 

determinats serveis i operacions pròpies de l’activitat bancaria, traslladant a la via pública el 

desenvolupament de dits serveis que haurien de ser realitzats a l’interior dels seus establiments. 

L’obligació de contribuir neix per l’atorgament de la concessió de llicència o des que es realitzi 

l’aprofitament en cas que es faci sense la corresponent llicència. 

 
 
ARTICLE 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències, o les qui es 

beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització i en qualsevol cas, l’entitat 

financera titular del caixer automàtic. 
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ARTICLE 4. Responsables 
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 

físiques i entitats a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.  

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast 

que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària. 

  
 
ARTICLE 5. Quota tributària 
 
L’import de la taxa es fixa prenent com a referència el valor que tendria en el mercat la utilització 

privativa o l’aprofitament especial del terreny si aquest no fos de domini públic. 
 

La quota anual a pagar, per caixer, serà de 410,00 €/any. 

 

ARTICLE 6. Gestió 
 
Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança 

hauran sol·licitar prèviament la corresponent llicència. 
 

Els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran les declaracions, i es concediran quan sigui 

procedent, i es practicarà la liquidació tributària corresponent. 
 

L’aprofitament s’entendrà prorrogat mentre no es presenti la baixa degudament justificada per 

l’interessat. 

 

ARTICLE 7. Meritació i pagament 
 
La taxa regulada en la present ordenança es merita el primer dia de cada any natural, excepte en els 

casos en què la data de concessió de la llicència no coincideixi amb aquest; en tal supòsit les quotes 

es calcularan  proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten para finalitzar l’any 

incloent el de la data de la concessió de la llicència. 
 

La presentació de la baixa per cessament d’aquest aprofitament tendrà efectes a partir del dia 

següent al de la seua presentació, prèvia inspecció dels serveis tècnics, i els interessats podran 

sol·licitar la devolució de l’import de la quota de la taxa corresponent als trimestres naturals en els 

quals no s’hagés gaudit de l’aprofitament, exclòs aquell en què se sol·liciti. 
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L’Ajuntament confeccionarà un padró per al cobrament directe amb rebut amb les dades dels 

aprofitaments concedits o adquirits de facto per al primer exercici, als quals anirà afegint d’any en 

any les altes corresponents. La inclusió en el padró en el primer exercici es notificarà individualment. 

 

ARTICLE 8. Exempcions i bonificacions 
 
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les lleis o les 

derivades de l’aplicació de tractats internacionals. 

 

ARTICLE 9. Infraccions i sancions 
 
En tot el que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sanciones que a aquestes 

corresponguin en cada cas, regirà el que disposen els articles 181 i següents de la Llei general 

tributària. 

 

Disposició final 
 
La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada 

el 30 d’octubre de 2014, i publicada en el BOIB número 174 de data 20 de desembre de 2014, i 

començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2015 i romandrà en vigor fins a la seua 

modificació o derogació expressa. 
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