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121 22002 Material Informàtic
121 22100 Aigua, Gas i Electricitat
Oficines
121 22200 Comunicacions Telefòniques
121 22602 Defensa jurídica
313 22600 Activ diversa accio
social i menjador
313 22602 Material i excursions del SAD
452 22600 Festes Santa Margalida
452 22602 Festes Ca´n Picafort
452 22604 Festes Son Serra
432 22100 Electricitat Enllumenat públic
432 22102 Enllumenat i aigua jardins
422 22100 Aigua , gas i electricitat col·legis
452 22100 Aigua i electricitat
poliesportiu
441 22100 Electricitat aigua
potable,bombes
431 22100 Aigua, electricitat edificis
municipals
911 22702 Cost recaptació
Contribucions espec
441 62003 Xarxa sanejament i aigua
potable SS

9.700´00
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5.000´00

14.700´00

12.400´00 2.000´00
54.000´00 2.000´00
36.000´00 25.100´00

14.400´00
56.000´00
61.100´00

60.000´00
8.500´00
153.600´00
110.400´00
28.800´00
126.300´00
3.100´00
19.000´00

10.300´00
17.000´00
80.000´00
57.000´00
12.000´00
40.000´00
5.000´00
3.600´00

70.300´00
25.500´00
233.600´00
167.400´00
40.800´00
166.300´00
8.100´00
22.600´00

10.000´00

8.500´00

18.500´00

15.700´00

6.700´00

22.400´00

25.000´00

5.200´00

30.200´00

23.431´20 17.833´78

41.264´98

116.606´82 116.132´78

232.739´60
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1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i
les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària a favor dels
quals s'atorguin llicències, o les que es beneficiïn de l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu totes les persones a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics , interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l´abast que assenyala l´article 40 de la Llei general tributària .
3. La responsabilitat s´exigirà en tot cas en els termes i d´acord amb l´establert a la Llei General Tributària.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 5
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

IMPORT TOTAL DE LA
MODIFICACIO
b) Crèdit extraordinari
Partida

824.558´02 419.366´56 1.243.924´58

Descripció

Crèdit Actual

443 62201 Estudi Geotècnic Cementiri
121 22702 Estudi relació lloc de feina
453 62000 Bust Mandilego
IMPORT TOTAL DE LA
MODIFICACIO

Augment

0 1.583´40
0 12.100´00
0 17.429´35

Crèdit
definitiu
1.583´40
12.100´00
17.429´35

0

31.112´75

31.112´75

L’import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals, calculat segons l’establert a la Regla
353.3 de la Instrucció de Comptabilitat.
Santa Margalida, 11 de desembre de 2003.
El Batle.
Antonio del Olmo Dalmau.

2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Quota tributària
ARTICLE 6
1. Quan per llicència municipal s´autoritzi la instal·lació de taules i cadires , la quota tributària es determinarà d´acord amb les tarifes contingudes a
l´apartat següent, que té en compte la categoria del carrer on es produeix l´aprofitament, així com la superfície ocupada expressada en metres quadrats.
2. Les tarifes de las taxa seran les següents, aplicades en funció de la categoria de la via pública de que es tracti:
Epígraf I.-Instal-lacions de cafès i establiments anàlegs
A)En vies de primera categoria

—o—
Num. 23065
L’Ajuntament en Ple va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària
del dia 3 d´octubre de 2003, la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora
de la taxa per ocupació dels terrenys d´ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa . L’expedient, d’acord
amb l'establert a l’article 17 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes
Locals, ha estat sotmès a informació pública per mitja d’ anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma. Havent finalitzat el termini d´exposició , sense que s´hagin presentat reclamacions s´entén aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per ocupació
dels terrenys d´ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa i s´en publica el seu text íntegre.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ
DELS TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL AMBTAULES, CADIRES , TRIBUNES I ALTRES LEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA
Fonament i naturalesa
ARTICLE 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 conformement al que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.

Per cada taula
Per cada cadira
Per cada expositor comercial
Per cada test, para-vents i altres instal-lacions anàlegues
Altres elements de més de 0,5 m2 de superfície

75,00
37,00
150,00
37,00
75,00 euros /M2

B)En vies de segona categoria
Per cada taula
Per cada cadira
Per cada expositor comercial
Per cada test, para-vents i altres instal-lacions anàlegues
Altres elements de més de 0,5 m2 de superfície

50,00
25,00
100,00
25,00
50,00 euros /M2

C)En vies de tercera categoria
Per cada taula
Per cada cadira
Per cada expositor comercial
Per cada test, para-vents i altres instal-lacions anàlegues
Altres elements de més de 0,5 m2 de superfície

15,00
8,00
30,00
8,00
15,00 euros /M2

Epígraf II.-Instal-lacions per altres usos diferents de cafès i establiments anàlegs
A) En vies de primera categoria
Per cada cadira
Per cada expositor comercial
Per tribuna
Per cada test, para-vents i altres instal-lacions anàlogues
Altres elements de més de 0,5 m2 de superfície

9,00
150,00
750,00
9,00
75,00 euros/M2

Fet imposable
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys d'us públic local amb taules, cadires, tribunes i
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
Subjecte passiu
ARTICLE 3

B) En vies de segona categoria
Per cada cadira
Per cada expositor comercial
Per tribuna
Per cada test, para-vents i altres instal-lacions anàlogues
Altres elements de més de 0,5 m2 de superfície
C) En vies de tercera categoria

6,00
100,00
500,00
6,00
50,00 euros/M2
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Per cada cadira
Per cada expositor comercial
Per tribuna
Per cada test, para-vents i altres instal-lacions anàlogues
Altres elements de més de 0,5 m2 de superfície
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4,50
30,00
170,00
4,50
17,00 euros/M2

3. Als efectes previstos per a l’aplicació de l’apartat 2 anterior, es considerarà el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no fos sencer, s’arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any
natural, itemporals, quan el període autoritzat comprengui part d’un any natural.
Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren
anuals.
c) L´annex d´aquesta ordenança conté els carrers classificats per categories.
Meritació
ARTICLE 7
1. Conformement a l'article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, la
taxa es meritarà en el moment de sol.licitar l'ús privatiu o l'aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa es meritarà en el moment d'inici de l'aprofitament.
Període impositiu
ARTICLE 8
1. La duració de l´aprofitament vendrà definida a l´autorització, podent
ésser anuals o per períodes més curts.
2. Tots els aprofitament realitzats sense autorització es consideraran
anuals.
Declaració i ingrés
ARTICLE 9
1. Les quantitats exigibles d’acord a les tarifes es liquidaran per cada aprofitament demanat o realitzat .
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança hauran de sol-licitar prèviament la corresponent
llicència, autoliquidar la taxa, conformement a l´article 27 de la Llei 39/88, i formular declaració en què consti la superfície de l’aprofitament i els elements que
s’hi instal·laran, dies prevists d´ocupació així com un plànol detallat de la superfície que es vol ocupar, i la seva situació dins el municipi.
3. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades per les persones interessades, concedint les autoritzacions si no troben diferències amb les peticions de llicències; si es trobessin
diferències, es notificaran als interessats, concedint les autoritzacions quan es
subsanin les diferències.
4. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que s’hagi autoliquidar la taxa i els interessats hagin obtingut la corresponent llicència.
L’incompliment d’aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoquin.
5. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol-licitar a aquest Ajuntament la devolució de l´ import corresponent , sempre que no
s´hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el domini públic local i també
per causes no imputables al subjecte passiu , el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no s´exerceixi .
6. Les llicències s´entendran caducades a la data prevista per a la seva
finalització. Les autoritzacions caduquen automàticament a la data del seu venciment, si es desitja obtenir la seva renovació s´ha de procedir a cursar una nova
sol·licitud per part de l´interessat.
7. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a terceres persones. L’incompliment d’aquest mandat donarà lloc
a l’anul·lació de la llicència.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10
Per a tot el que es refereix a la qualificació d´infraccions tributàries, així
com a les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s´ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària i a la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin
DISPOSICIÓ FINAL

23-12-2003

La present modificació de l´Ordenança Fiscal , la redacció definitiva de la
qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 3 d´octubre de
2003 entra en vigor el dia que es publiqui el text íntegre de la mateixa al BOIB
i continuarà vigent mentre no se n´acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial , els articles no modificats restaran en vigor.
Santa Margalida a 11 de desembre de 2003.
El Batle,
Antonio del Olmo Dalmau
ANNEX
CATEGORIES DE VIALS
A)CATEGORIA VIAL PRIMERA
Passeig Enginyer Antoni Garau, des de Costa i Llobera fins Plaça
Cervantes.
Passeig Colom.
Plaça Cervantes.
Passeig Cervantes.
Carrer Felicià Fuster.
Plaça Enginyer Gabriel Roca.
Avinguda Trias.
Carrer Isaac Peral.
Carrer Marina.
B)CATEGORIA VIAL SEGONA
Passeig Mallorca.
Avinguda Diagonal.
Plaça de la Vila.
Plaça de s´Abeurador.
Passeig d´Es Pouàs.
C)CATEGORIA VIAL TERCERA
Resta de carrers i places del municipi.
L’ Ajuntament en Ple va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària del dia 3 d´octubre de 2003, la modificació de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de la taxa de recollida i eliminació de fems .L’expedient, d’acord
amb l'establert a l’article 17 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes
Locals, ha estat sotmès a informació pública per mitja d’ anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma. Resoltes pel Ple les reclamacions
presentades, en sessió de dia 11 de desembre de 2003, i aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de recollida i
eliminació de fems , s’en publica el text íntegre.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE FEMS
FONAMENT LEGAL, NATURALESA I OBJECTE
Article 1 .
En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l´article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de
règim local, i conformement al disposat als articles 15 a 19 i 20.4.s) de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, a l´Ajuntament
de Santa Margalida, continuarà percebent la “ Taxa per prestació del servei de
recollida i Eliminació de Fems”, que es regirà per la present Ordenança Fiscal,
les normes de la qual atenen el que preveu l´article 58 amb relació a l´article
20.4.s) de l´esmentada Llei 39/1988.
FET IMPOSABLE
Article 2
1.Constitueix el fet imposable de la Taxa de la prestació de l servei, de
recepció obligatòria, de recollida, transport, tractament i/o eliminació de fems
domiciliari i residus sòlids urbans d´habitatges, allotjaments, llocs d´amarratge
a ports esportius i locals o establiments on s´exerceixen activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques i de serveis.
2.Així mateix, constitueix el fet imposable la prestació del servei, de
caràcter voluntari de tractament per a la seva eliminació de mobles, estris matalassos , restes de jardineria , neumàtics, saques, fusta, enderrocs i elements anàlegs.
3.No està subjecte a la taxa la prestació voluntària i a instància de part del
servei de recollida, realitzat pel concessionari, i eliminació dels conceptes
abans esmentats quan provinguin d´habitatges particulars.
SUBJECTES PASSIUS
Article 3
1.Són subjectes passius contribuents:
a)Les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l´article
33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades
pel servei.
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2. Pel que fa al supòsit de l´apartat a) anterior, tendrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals,
que podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els beneficiaris o
afectats pel servei.
RESPONSABLES
Article 4
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l´abast que assenyala l´article 40 de la Llei general tributària.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària es determinarà d´acord amb les tarifes contingudes a
l´annex d´aquesta Ordenança.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
MERITACIÓ DE LA TAXA I NORMES DE GESTIÓ I COBRAMENT
Article 7.
1.En el supòsit determinat a l´article 2.1, es merita la Taxa i neix l´obligació de contribuir des del moment en què s´iniciï la prestació del servei, entenentse iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida de fems domiciliari als
carrers i llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la Taxa. Un cop iniciada la prestació del servei, la meritació es produirà l´1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l´any natural, llevat del següent supòsit:
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.
2.Anualment es formarà un Padró en el qual figuraran els contribuents
afectats i les quotes respectives que es liquiden per aplicació de la present
Ordenança, el qual serà exposat al públic per un mes a efectes de reclamacions,
amb anunci previ al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i al 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 cobratoris corresponents.
4.Les baixes s´hauran de cursar abans de la finalització de l´anual.litat,
mitjançant notificació a l´Ajuntament, i tindran efectes a partir de la següent en
el que se tributarà pel concepte 1.14 del quadre de tarifes. Qui incompleixi
aquesta obligació, continuaran subjectes al pagament de l´exacció. La durada de
la baixa no podrà ser inferior a dotze mesos; en conseqüència, no s´entén com a
baixa, el tancament temporal, de qualsevol classe comerços i indústries per un
període inferior a l´abans assenyalat.
Les modificacions d´ordre físic ( superfície, esbucament, etc) jurídic (
canvi de titularitat, etc.) o econòmic ( canvi d´ús o destinació, de classe o categoria, etc.) hauran d´esser comunicades a l´Administració Municipal, i sortiran
efecte a partir de l´exercici següent al de la comunicació.
5.Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran
efectives per la via de constrenyiment.
6.Superfície tributable. Als epígrafs on la fixació de quotes tengui com a
base la superfície de l´immoble, aquesta es determinarà en la següent forma:
a)Als locals comercials, en general, la superfície tributable, serà la total
construïda de l´establiment i sumant, en el seu cas, la superfície de la terrassa
ocupada, encara que ho sigui personalment, per útils, mercaderies o mobiliari
que siguin objecte d´exposició al públic o usats per aquest.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8.
En tot allò relatiu a la qualificació d´infraccions tributàries, i de les sancions que el correspongui en cada cas, se sotmetrà al que disposen els articles
77 i següents de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, aprovada definitivament en data de dia 11
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de desembre de 2003, i prèvia la seva publicació en el BOIB en els termes prevists a l´art.17.4 de la Llei 39/1988, entrarà en vigor a partir de l´1 de gener de
l´any 2004 i continuarà la seva vigència fins que no sigui derogada o modificada.
ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE FEMS
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L´1 DE GENER DE 2004
CONCEPTE

EUROS

1.1.Habitatges particulars, a l´any
1.2.Hotels,Residències,Hostals,Hotels-Apartaments,
Apartaments turistics, per plaça, a l´any
1.3.Llocs d´amarratge a ports esportius, a l´any
1.4.Restaurants, cellers , barbacoas, cases de menjar i altres
establiments anàlegs amb servei de menjar, a l´any
1.4.1. de superficie tributable no superior a 100 m2
1.4.2. de superficie tributable superior a 100m2 i fins a 200m2
1.4.3. de superficie tributable superior a 200 m2
1.5. Supermercats o autoserveis
1.5.1. de superficie tributable no superior a 100 m2
1.5.2. de superficie tributable superior a 100m2 i fins a 200m2
1.5.3. de superficie tributable superior a 200m2 i fins a 600m2
1.5.4. de superficie tributable superior a 600 m2 i fins a 2000m2
1.5.5. de superficie tributable superior a 2000 m2
1.6. Bars, Cafès i cafeteries sense servei de menjar, a l´any
1.7. Discoteques i sales de festes, a l´any
1..8. Locals comercials i industrials, a l´any
1.9. Despatxos, oficines i gestories, a l´any
1.10. Entitats bancàries, a l´any
1.11. Forns i pastisseries
1.12. Benzineres, a l´any
1.13. Venda al por major de productes alimentaris
1.14. Locals comercials tancats
1.15. Hamaques, per hamaca i any
2.DISSEMINATS
2.1 Agroturismes
2.1.1 Amb servei de restaurant, a l´any
2.1.2 Sense servei de restaurant, per plaça i any
2.2.Restaurants, cellers , barbacoas, cases de menjar i altres
establiments anàlegs amb servei de menjar, a l´any
2.2.1. de superficie tributable no superior a 200 m2
2.2.2. de superficie tributable superior a 200m2 i fins a 600m2
2.2.3. de superficie tributable superior a 600 m2
3.SERVEIS ESPECIALS DE L ´ÀREA DE MEDIAMBIENTAL
3.1. Matalassos , per unitat
3.2 . Resta de jardineria i poda, m3 o fracció
3.3 Mobiliari i estris de procedència,m3 o fracció
3.4. Enderrocs, m3 o fracció
3.5. Neumàtics, per unitat
3.6. Fusta , m3 o fracció
3.7. Saques, per unitat

90´00
45´00
9´00

800´00
1.300´00
2.000´00
800´00
1.000´00
1.500´00
3.000´00
6.000´00
660´00
1.000´00
400´00
150´00
150´00
500´00
400´00
1.500´00
90´00
5´00

3.000´00
50´00

1.000´00
3.000´00
6.000´00
8´00
11´00
8´00
17´00
5´00
20´00
11´00

—o—

Ajuntament de Ses Salines
Num. 23223
El Ayuntamiento de Ses Salines, en sesión plenaria celebrada el día 9 de
diciembre de 2003, aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza
Fiscal modificada nº 9 Reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, se expone al público la indicada Ordenanza Fiscal nº 9
Reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, durante el
plazo de treinta días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el
BOIB, para que puedan presentarse reclamaciones, en el bien entendido de que
transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado reclamación el acuerdo de
aprobación provisional quedará elevado automáticamente a definitivo, en aplicación de lo establecido en el art. 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.
Ses Salines, a 16 de diciembre de 2003.
El Alcalde-Presidente,; Fdº.: Sebastián Vidal Bonet

—o—
Num. 23226
El Ayuntamiento de Ses Salines, en sesión plenaria celebrada el día 9 de
diciembre de 2003, aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza
Fiscal nº 15 Reguladora de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos,
transferencia, transporte, tratamiento y eliminación de los mismos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, se expone al público la indicada Ordenanza Fiscal nº15

