
Muro, 21 de setembre de 2007 
Vistiplau El batle P D el 1r tinent batle Pere A. Amengual Carrió
La tresorera Maria Pascual Balaguer
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Ajuntament de Sencelles
Num. 18528

Elevació AUTOMÁTICA a definitiuS deLS acordS PROVISIONALS
d’IMPOSICIÓ I DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE
TRIBUTS.

Primer. Passat el termini d’exposició pública dels acords adoptats pel Ple
de l’Ajuntament de data 2 d’agost de 2007 d’aprovació provisional dels expe-
dients d’imposició  i de les ordenances fiscals reguladores del tributs següents: 

1.- Aprovació de l’expedient d’imposició  i de l’ordenança fiscal regula-
dora de la Taxa per utilitzacions privatives i aprofitament especial de domini
públic local.

2.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

3.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per expedició de documents administratius.

I no havent-se presentat reclamacions, s’eleven a definitius els esmentats
acords conforme el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg 2/2004, de 5 de març,
sobre elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals.

Segon. Els acords d’imposició i els texts íntegres de les Ordenances
Fiscals corresponents es publicaran al BOIB, conforme l’establert a l’article
17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer. Contra els present acords definitius d’imposició i d’aprovació de
les Ordenances Fiscals, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la publicació del present anunci en el BOIB.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILIT-
ZACIONS PRIVATIVES I APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI
PÚBLIC LOCAL.

TÍTOL I .- ASPECTES GENERALS
Article 1.- Fonament legal. 
De conformitat amb el previst a l’article 20.3 del Reial Decret Legislatiu

2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest ajuntament estableix la regulació i les taxes correspo-
nents per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic del
municipi de Sencelles.

Article 2.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada a aquesta ordenança les

persones o entitats, siguin o no residents al municipi, les quals es beneficiïn o
realitzin utilitzacions privatives o aprofitaments del domini públic municipal.

Article 3.- Règim general de gestió, imposició i ordenació de la taxa.
1.- Per la realització d’activitats relacionades als articles 5è, 9è, 13è i 17è

serà necessària una autorització municipal prèvia. L’incompliment de les condi-
cions de l’autorització, o la seva absència, suposaran igualment la liquidació de
la taxa per part de l’Ajuntament, a més de les corresponents sancions establer-
tes a l’Ordenança de policia, bon govern i convivència ciutadana. Les autoritza-
cions tindran caràcter personal i no podran ésser cedides o sotsarrendades a ter-
cers, sota pena d’anul·lació de l’autorització.

2.- L’Ajuntament, en la resolució d’atorgament de l’autorització, practica-
rà la liquidació de la taxa d’acord amb el que disposen els apartats 3 i 4 d’aquest
article.

3.- En el moment de l’atorgament de l’autorització que preveuen els apar-
tats 1 i 2 d’aquest article, es practicarà una liquidació inicial, la qual es deter-
minarà en funció de les dades aportades pels interessats. Si els interessats no
aporten les dades adients, la liquidació inicial serà determinada pels tècnics
municipals, en funció de l’ocupació del domini públic local estimada del pro-
jecte.

4.- Si l’Ajuntament, d’ofici o a instància dels interessats, i prèvia com-
provació administrativa, constata que l’ocupació efectiva no es correspon amb
la calculada inicialment, practicarà una liquidació definitiva que substituirà la
inicial, de manera que s’exigirà del subjecte passiu el pagament de la quantitat
addicional que correspongui o, en el seu cas, se li reintegrarà la quantia que per-
toqui.

5.- En tot cas, l’Ajuntament podrà exigir el pagament d’aquesta taxa quan
es produeixin els fets imposables prevists als articles 5è, 9è, 13è i 17è  inde-
pendentment de què s’hagin sol·licitat o obtingut els permisos prevists en els
apartats 1 i 2 d’aquest article.

6.- Els ocupants del domini públic han de deixar-lo en les mateixes con-
dicions en què es trobava abans de l’ocupació. En garantia d’aquesta obligació,
l’Ajuntament podrà exigir, en el moment de la liquidació inicial, la prestació
d’una fiança de quantia proporcional als terrenys ocupats, que serà retornada
prèvia comprovació administrativa del compliment d’aquesta obligació de res-
titució. 

7.- L’obligació de pagament de la taxa regulada a aquesta Ordenança neix
en el moment de sol·licitar l’autorització d’ocupació del domini públic local, o
des de que es realitzi l’ocupació si es fa sense autorització.

8.- El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe a la tresoreria
municipal o on estableixi l’Ajuntament.

TÍTOL II.- OCUPACIÓ PER APROFITAMENTS I UTILITZACIONS
PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.

Article 4.- Fonaments jurídics.
La imposició de la taxa per aprofitaments i utilitzacions privatives del

domini públic municipal està regulada pels següents apartats de l’article 20.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

l) Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes,
taulats, i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

m) Instal·lació de quioscs a la via pública.
n) Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atrac-

cions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de
carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic.

Article 5.- Fet imposable.
1.- Seran imposables les següents activitats d’aprofitament i utilització

privativa del domini públic municipal:
a).- Ocupació per a instal·lació de parades, barraques, casetes de venda,

espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, i rodatges cinemato-
gràfics.

b).- Ocupació per a instal·lació de parades al mercat municipal dels dime-
cres.

2.- L’ocupació del domini públic municipal es mesurarà seguint criteris de
superfície, temps de cessió i localització.

3.- El criteri de superfície es valorarà en funció dels metres en metres line-
als d’ocupació.

4.- El criteri de temps de cessió es valorarà segons siguin cessions anuals
o puntuals, mesurada en dies de cessió.

Article 6.- Quantia de la taxa.
1.- La quantia de la taxa estarà determinada pel tipus d’activitat, la super-

fície, el temps de cessió i la localització.
2.- La quantia de la taxa de les activitats d’ocupació per a instal·lació de

parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de
carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics, relacionades a l’article 5.1.c) de
la present ordenança serà:

Cessió puntual   1,00€/metre lineal/dia.

3.- La quantia de la taxa de les activitats d’ocupació per a instal·lació de
parades al mercat municipal dels dimecres, relacionades a l’article 5.1.e) de la
present ordenança serà:

Trasts                              Ús anual €/trimestre            Ús puntual €/dia
Fins a 4 metres lineals                 20,00                               3,00
Més de 4 metres lineals               30,00                               4,00

Article 7è.- Règim específic de gestió, imposició i ordenació.
1.- Es podran habilitar, per acord de la Junta de Govern Local, períodes

d’ocupació semestrals, trimestrals o mensuals, aplicant la quantia proporcional
de la taxa establerta.

2.- Els períodes de concessió d’ús podran ésser prorrogats, prèvia sol·lici-
tud, per terminis iguals als de la concessió inicial, per acord de la Junta de
Govern Local.

3.- Els emplaçaments, instal·lacions, llocs, etc. es podran treure a licitació
pública per subhasta abans de la celebració de les fires, mercats o actuacions i
el tipus de licitació, en concepte de taxa mínima que servirà de base, serà la
quantia fixada a les tarifes de l’article 6.4 d’aquesta Ordenança.

4.- Es procedirà amb antelació a  la subhasta, a la formació d’un plànol
dels terrenys disponibles per ser subhastats, enumerant les parcel·les que hagin
d’ésser objecte de licitació i senyalant la seva superfície. Així mateix, s’indica-
ran les parcel·les que puguin dedicar-se a cotxes de xoc, circs, teatres, exposi-
cions d’animals, restaurant, bijuteries, etc. Si qualque concessionari dels aprofi-
taments utilitzés major superfície que la que li fou adjudicada en subhasta, satis-
farà per cada metre quadrat utilitzat de més el 100 per 100 de l’import de la pui-
xança, a més de la tarifa fixada a l’article 6.4.

5.- La Junta de Govern Local podrà atorgar bonificacions fins al 100% de
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la taxa corresponent, a les activitats descrites a l’article 5.a) i 5.b) desenvolupa-
des per entitats no lucratives que realitzin activitats de caire social o benèfic.
Aquesta bonificació es realitzarà a instància de l’entitat no lucrativa, adjuntant
a la sol·licitud còpia dels estatuts i de la targeta de registre d’associacions o fun-
dacions, i declaració jurada de trobar-se al corrent de pagaments amb l’admi-
nistració tributària i la seguretat social.

6.- La Junta de Govern Local podrà atorgar una bonificació del 100% de
la taxa corresponent, a les entitats no lucratives amb objecte social de caire
assistencial o benèfic que realitzen activitats descrites als apartats a) i b) de l’ar-
ticle 5è. La sol·licitud serà tramitada pels tècnics del Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Sencelles, amb un informe adjunt que acrediti l’o-
portunitat i necessitat de la bonificació.

TÍTOL III.- OCUPACIÓ AMB MATERIALS I ELEMENTS AUXI-
LIARS D’OBRES.

Article 8.- Fonaments jurídics.
La imposició de la taxa per aprofitaments i utilitzacions privatives del

domini públic municipal està regulada pels següents apartats de l’article 20.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

a).- Sacs d’arena i d’altres materials de construcció en terrenys de domini
públic local.

g).- Ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de
construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets d’estaques, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.

Article 9.- Fet imposable.
1.- Seran imposables les següents activitats d’aprofitament i utilització

privativa del domini públic municipal:
a).- Ocupació de la via pública amb mercaderies o materials, instal·lacions

i maquinària d’obres.
b).- Ocupació de terrenys públics amb mercaderies o materials,

instal·lacions i maquinària d’obres.
c).- Tancament de carrers per càrrega o descàrrega de mercaderies o mate-

rials, instal·lacions i maquinària d’obres.
2.- L’ocupació del domini públic municipal es mesurarà seguint criteris de

superfície, temps de cessió i localització en el cas de les activitats descrites als
paràgrafs a) i b) de l’apartat anterior. A les activitats descrites al paràgraf c)
només s’aplicarà el criteri de temps de cessió.

3.- El criteri de superfície es valorarà en funció dels metres quadrats d’o-
cupació del domini públic municipal. 

4.- El criteri de temps de cessió es valorarà en dies, o hores, de cessió.

Article 10.- Quantia de la taxa.
1.- La quantia de la taxa estarà determinada pel tipus d’activitat, la super-

fície, el temps de cessió i la localització.

2.- La quantia de la taxa de les activitats relacionades a l’article 9.1.a i
9.1.b de la present ordenança serà:

0,40 €/m2/dia.

3.- La quantia de la taxa de les activitats de tancament d’un carrer, rela-
cionada a l’article 9.1.c de la present ordenança serà:

Situació                           Entre 1 i 4 hores                    Més de 4 hores 
diàries  €/dia                        diàries €/dia

Tot el municipi                          30,00                                    90,00

Article 11.- Règim específic de gestió, imposició i ordenació.
Si l’ocupació del domini públic es deriva d’alguna actuació sotmesa a lli-

cència d’obres, la sol·licitud d’ocupació s’entendrà inclosa en la petició de lli-
cència i la liquidació de la taxa regulada a aquesta Ordenança es practicarà en la
tramitació de l’expedient d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 3r.

TÍTOL IV.- OCUPACIÓ PER REALITZACIÓ D’OBRES, CALES I
SÍQUIES.

Article 12.- Fonaments jurídics.
La imposició de la taxa per aprofitaments i utilitzacions privatives del

domini públic municipal està regulada pels següents apartats de l’article 20.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

f) Obertura de rases, cales en terrenys d’ús públic local, incloent carrete-
res, camins i altres vies públiques locals, per a la instal·lació i reparació de cano-
nades, conduccions i altres instal·lacions, així com per qualsevol remoció de
paviment o voravies a la via pública.

Article 13.- Fet imposable.
1.- Seran imposables les següents activitats d’aprofitament i utilització

privativa del domini públic municipal:
a). Obertura de cales o síquies al domini públic local o remoció del pavi-

ment i voravies de la via pública.
2.- L’ocupació del domini públic municipal es mesurarà seguint criteris de

superfície, temps de cessió i localització.
3.- El criteri de superfície es valorarà en funció dels metres quadrats d’o-

cupació del domini públic municipal. 
4.- El criteri de temps de cessió es valorarà en dies.

Article 14.- Quantia de la taxa.
1.- La quantia de la taxa estarà determinada per la superfície, el temps de

cessió i la localització.
2.- La quantia de la taxa serà:                             1,25 €/m2/dia.

Article 15.- Règim específic de gestió, imposició i ordenació.
1.- Perquè pugui ser admesa a tràmit, tota sol·licitud d’autorització d’ocu-

pació del domini públic local per activitats descrites al paràgraf a) de l’article
14.1 haurà d’acompanyar-se d’un justificant de la liquidació prèvia de la taxa.

2.- La liquidació prèvia es practicarà tenint en compte les dades formula-
des per l’interessat, sense que causi cap dret ni faculti per a realitzar les obres,
que només es podran dur a terme quan s’obtingui l’autorització.

3.- La liquidació, practicada conforme a l’article 3r, s’elevarà a definitiva
una vegada que recaigui resolució sobre la concessió de l’autorització, i si
aquesta fos denegada, l’interessat podrà instar la devolució dels drets pagats.

4.- Es consideraran caducades les autoritzacions si després de concedides
transcorren trenta dies sense haver començat les obres. Una vegada iniciades,
hauran de seguir sense interrupció.

5.- Quan es tracti d’obres que han d’ésser executades immediatament pels
greus perjudicis que la tardança pogués produir ( fuites de gas, fusió de cables,
o similars) podran iniciar-se les obres sense haver obtingut l’autorització muni-
cipal amb obligació de sol·licitar-la dins de les vint-i-quatre hores següents al
començament de les obres i justificar la raó de la urgència.

6.- La reparació del paviment o terreny remogut, serà, en tot cas de l’ex-
clusiu càrrec i compte de qui s’hagi beneficiat dels mateixos. En garantia de que
per l’interessat es procedeixi a la perfecta reparació d’aquells, per poder trami-
tar la sol·licitud haurà d’acreditar una fiança del 100% del pressupost del calat
o remoció del paviment o voravia. Si la garantia constituïda no fos suficient per
cobrir el muntant de les obres a executar, l’interessat abonarà la diferència con-
forme a la quantia que formuli el tècnic municipal.

7.- El farciment o piconat de rases i síquies i la reposició del paviment
haurà de realitzar-se per l’Ajuntament o, quan a aquest no li fos possible, pel
concessionari, fent-se constar en aquest darrer cas dita circumstància en el docu-
ment d’autorització o en el volant d’urgència que resulti precís utilitzar.

8.- Una vegada efectuada la reposició del paviment pel concessionari de
l’autorització, prèvies les comprovacions pertinents, si els Serveis Municipals
estimen que les obres no s’han realitzat d’acord amb les exigències tècniques
corresponents, l’Ajuntament podrà procedir a la demolició i nova construcció de
les obres defectuoses, venint obligat el concessionari  de l’autorització a satis-
fer les despeses que es produeixin per la demolició, farcit de sèquies i nova
reposició del paviment.

TÍTOL V.- OCUPACIÓ DE VORAVIES I RESERVA DE LA VIA
PÚBLICA

Article 16.- Fonaments jurídics.
La imposició de la taxa per aprofitaments i utilitzacions privatives del

domini públic municipal està regulada pels següents apartats de l’article 20.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

h) Entrades de vehicles a través de les voravies i reserves de via pública
per a aparcament exclusiu, aturada de vehicles, càrrega i descàrrega de merca-
deries de qualsevol classe.

i) Instal·lació de reixes de pisos, claraboies, respiradors, portes d’entrada,
boques de càrrega o elements anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe
de vies públiques locals, per donar llums, ventilació, accés de persones o entra-
da d’articles a soterranis o semisoterranis.

u) Estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies dels munici-
pis dins les zones que a tal efecte es determinin i amb les limitacions que puguin
establir-se.

Article 17.- Fet imposable.
1.- Seran imposables les següents activitats d’aprofitament i utilització

privativa del domini públic municipal:
a).- Reserva permanent de via pública per gual.
b).- Reserva permanent de via pública per càrrega i descàrrega de merca-

deries de qualsevol tipus.
2.- L’ocupació del domini públic municipal es mesurarà seguint criteris

d’extensió i temps de cessió.
3.- El criteri d’extensió es valorarà en funció dels metres lineals d’ocupa-

ció del domini públic municipal. 
4.- El criteri de temps de cessió es valorarà en anys.

Article 18.- Quantia de la taxa.
1.- La quantia de la taxa estarà determinada pel tipus d’activitat, l’exten-

sió i el temps de cessió. 
2.- La quantia de la taxa de les activitats relacionades a l’article 17.1 de la

present ordenança serà:
a).- Reserva permanent per gual: 20,00 Euros/m.l./any.
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- Per metre d’excés:  10 Euros/any
b).- Reserva permanent per càrrega i descàrrega: 25,00 Euros/m.l./any
3.- L’extensió mínima del gual serà de 3 metres lineals.
4.- L’extensió mínima de la reserva de càrrega i descàrrega serà de 6

metres lineals, per aparcaments en banda.
5.- El cartell acreditatiu de l’autorització de gual serà lliurat per

l’Ajuntament i tindrà un cost de 14,00 Euros. La instal·lació del mateix anirà a
càrrec del beneficiari de l’autorització. Així mateix anirà a càrrec del beneficia-
ri la instal·lació i el cost de la senyal vertical, se s’escau, de reserva de càrrega
i descàrrega.

6.- La quantia de la taxa per a minusvàlids serà de 0 euros.

Article 19.- Règim específic de gestió, imposició i ordenació.
1.-  Les persones o entitats interessades en la concessió d’autoritzacions

de reserves de càrrega i descàrrega hauran de sol·licitar prèviament una autorit-
zació, realitzant una liquidació provisional de la taxa segons determina l’article
3r, i formular una declaració acompanyant un plànol detallat de l’extensió d’ús
i situació de l’aprofitament dins el municipi.

2.- Els agents de la Policia Local comprovaran la idoneïtat de l’extensió i
situació de l’aprofitament sol·licitat. De forma raonada, la Junta de Govern
Local, en base als informes policíacs, podrà aprovar o denegar l’autorització. En
aquest darrer cas, els interessats podran sol·licitar la devolució de l’import liqui-
dat.

3.- L’autorització de reserves de gual seguirà el procediment establert als
apartats 1 i 2 d’aquest article, adjuntant a la sol·licitud una declaració jurada del
propietari del garatge al que dóna pas el gual on faci constar el nombre de vehi-
cles que es guardaran i que compta amb mesures adequades de prevenció d’in-
cendis. L’autorització municipal del gual no suposarà l’assumpció de responsa-
bilitats per part de l’Ajuntament per les conseqüències sobres els veïnats de les
possibles activitats realitzades a l’interior dels garatges als que donen pas. En el
cas que el gual doni pas a un garatge públic o privat comunitari de més de 5
vehicles es requerirà disposar de la preceptiva llicència d’obertura i funciona-
ment d’activitat de garatge.

4.- L’autorització s’entendrà prorrogada anualment mentre l’interessat no
presenti una declaració de baixa, que tindrà efectes a partir del dia primer del
semestre natural següent al de la seva presentació. En el cas que faci efecte al
segon semestre de l’any, l’interessat tindrà dret a l’abonament de la meitat de la
tarifa anual de la taxa que va liquidar al seu moment. La baixa del gual implica
la devolució de la placa, sense retorn de l’import de la mateixa. La no presenta-
ció de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa, fent el
pagament segons estipula l’article 3.8 de la present Ordenança.

5.- Els guals tindran caràcter permanent, és a dir, de 24 hores diàries tots
els dies de la setmana.

6.- Les reserves de càrrega i descàrrega quedaran limitades a un màxim de
12 hores diàries, que podran fraccionar-se en dos períodes, els dies laborables, i
un màxim de 6 hores els dissabtes. No serà d’aplicació la reserva de càrrega i
descàrrega els diumenges, festius, i els dissabtes i vespres de festiu des de les
18:00 hores.

7.- L’Ajuntament posarà a disposició de les persones i entitats autoritza-
des a reserves de càrrega i descàrrega o guals un servei de grua per a retirar els
vehicles que impedeixin o dificultin greument l’ús dels espais reservats. La reti-
rada dels vehicles per la grua haurà de comptar amb l’autorització d’un membre
de la Policia Local. 

8.- Els conductors, o propietaris dels vehicles si no s’identifica el conduc-
tor, que infringeixin el dret de reserva de via pública assumiran el cost del ser-
vei de grua pel trasllat del vehicle al dipòsit municipal habilitat a l’efecte, així
com les sancions corresponents per estacionament indegut que es determinen a
la normativa de trànsit. Els vehicles dipositats no podran ésser retirats fins l’a-
bonament complet a l’Ajuntament de l’import corresponent al servei de grua.

9.- L’Ajuntament podrà reservar, a sol·licitud de particulars que acreditin
la seva condició de persona amb mobilitat reduïda, o entitats de caire assisten-
cial o benèfic, espais de la via pública per l’estacionament de vehicles adaptats.
Aquesta reserva es podrà concedir de forma gratuïta per la Junta de Govern
Local, en base als informes d’idoneïtat de la situació de la Policia Local, i d’o-
portunitat social per part dels tècnics del Departament municipal de Serveis
Socials.

10.- La Junta de Govern Local, en aplicació de les seves competències
sobre la via pública, podrà reservar espais de càrrega i descàrrega de caràcter
general, situades a zones comercials del municipi. La reserva, que comptarà
amb l’informe preceptiu de la Policia Local, estarà exempta de la present taxa. 

Disposició final primera.- Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se l’endemà

de la seva publicació en el butlletí oficial les illes balears, i estarà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expressa. en cas d’esmenes parcials, els arti-
cles no esmenats restaran vigents.

Modificació de l’ordenança FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

Article primer. De conformitat amb l’establert a l’article 102.3 del RDLeg
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de

les Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l’Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres serà el 3,2 per cent quan es tracti d’obres amb pressupost
igual o superior a 90.000 euros, el 2,4 per cent quan es tracti d’obres amb pres-
supost entre 60.000 i 89.999 euros, i el 2 % quan es tracti d’obres amb pressu-
post inferior als 60.000 euros.

Article segon. Els sol·licitants de llicència de construccions, instal·lacions
i obres, amb menys de trenta-cinc anys, que siguin propietaris de l’immoble o
solar, estiguin empadronats al municipi de Sencelles amb una antiguitat de cinc
anys, i amb ingressos inferiors als 18.000 euros/anuals, tendran una bonificació
del 75 per cent  sobre la quota de l’impost.

Disposició final. La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i s’aplica-
rà a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

Article 1r. Fonament i naturalesa.
Fent 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 al
19 del RDLeg 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa d’expe-
dició de documents administratius, que es regirà  per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text
Refós.

Article 2n. Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat administrativa des-

envolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de
documents que expedeixi i  d’expedients que realitzi l’Administració o les
Autoritats Municipals.

2.- A aquests efectes, s’entendrà tramitat a instància de part, qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi
en el seu benefici malgrat no hagi mediat sol·licitud expressa de l’interessat.

3.- No estarà subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expe-
dients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, així com les consul-
tes  tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos
administratius contra les resolucions municipals de qualsevol mena i els relatius
a la prestació de serveis o realització d’activitat de competència municipal i a la
utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic munici-
pal, els quals estan gravats per una altra taxa municipal o per als que s’exigeixi
un preu públic per part d’aquest Ajuntament.

Article 3r. Subjecte passiu.
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i

jurídiques així com les entitats a les quals es refereix l’article 35 de la Llei
58/2003, General Tributària,  que sol·licitin, provoquin o en interès del qual
redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4t. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte pas-

siu les persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen els articles 40.1 i
42 de la llei general tributaria.

2. Son responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la llei gene-
ral tributaria. 

5è. Quota tributària.
1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada

segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord amb la tari-
fa que conté l’article següent.

2.- La quota de tarifa corresponent a la tramitació completa, en cada ins-
tància, del document o expedient de que es tracti, des del seu inici fins a la seva
resolució final, inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’acord recai-
gut.

Article 6è. Tarifa.
La Tarifa a la qual fa referència l’article anterior s’estructura en els

següents conceptes: 
Euros

-Certificat de Residència 1,00
-Certificat d’Empadronament 1,00
-Certificat de Convivència 1,00
-Altes, baixes i alteracions en el  Padró d’habitants 1,00
-Certificacions de Secretaria-Intervenció 10,00
-Fotocòpies de documents (per foli) 0,30
-Compulses i coteig de documents (per foli) 0,50
-Certificats de final d’obra           30,00
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-Certificats d’antiguitat 20,00
-Cartell d’obres 6,00
-Informes Arquitecte (amb desplaçament)           60,00

(sense desplaçament)           30,00 

Les tarifes  dels informes del Arquitecte seran compatibles amb la resta de
conceptes.
-Llicències d’obertura de activitats 15,00

Article 7è. Bonificacions de la quota.
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries

assenyalades al a tarifa d’aquesta Taxa.

Article 8è. Dret a percebre
1.- Es tendrà dret a percebre la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan

se presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients sub-
jectes al tribut.

2.- En els casos als quals fa referència el número 2 de l’article 2n, el dret
a percebre es produeix quan tenguin lloc les circumstàncies que proveeixin l’ac-
tuació municipal d’ofici o quan aquest s’iniciï sense prèvia sol·licitud de l’inte-
ressat però redundi en el seu benefici

Article 9è.  Declaració i ingrés.
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, pel procediment de segell

municipal adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expe-
dient, o en aquests mateixos si aquell escrit no existís, o la sol·licitud no fos
expressa, o qualsevol altre mètode que designi l’Ajuntament i que permeti dei-
xar constància de l’abonament de la taxa.

2.- Els escrits rebuts pels diferents conductes als quals fa referència la Llei
de Procediment Administratiu i  que no venguin degudament reintegrats, seran
admesos provisionalment, però no es podrà donar-los curs sense que s’esmeni
la deficiència, a fi del qual es requeria a l’interessat perquè, en el termini de deu
dies aboni les quotes corresponents amb l’apercebement que, transcorregut l’es-
mentat termini sense efectuar-lo, es tindran els escrits per no presentats i serà
arxivada la sol·licitud.

Article 10è. Infraccions i sancions.
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de san-

cions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al disposat en els
articles 181 següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir del dia

següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i estarà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Sencelles, 20 de setembre de 2007.
El Batle, Joan Carles Verd Cirer.

— o —

Ajuntament de Maó
Num. 18224

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIÓ PER
COMPAREIXENÇA

En virtut del que disposa l’article 78.2 de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada pel Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març, i de conformitat amb l’article 11.2 del Reglament de
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor
i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 320/1994, de 25 de febrer,
que estableixen que les notificacions en matèria de trànsit s’han d’ajustar al
règim previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre (modificada per la Llei
4/1999, de 13 de febrer), per la qual s’aprova el Règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i de procediment administratiu comú; 

FEIM PÚBLIC que, intentada en dues ocasions la notificació a l’interes-
sat o al seu representant, no ha estat possible practicar la notificació, per causes
no imputables a aquesta Administració. En conseqüència, mitjançant el present
anunci citam els interessats perquè compareguin, a fi de notificar-los les actua-
cions portades a terme, que se citen a continuació.

Lloc i termini de compareixença
Els citam, amb la finalitat que puguin ser-ne notificats mitjançant compa-

reixença, dins els quinze dies següents al d’aquesta publicació, a l’Oficina de
Recaptació de l’Ajuntament de Maó, situada al carrer Rosari, 12, baixos, de
Maó.

Transcorregut el termini assenyalat sense que hi hagin comparegut, la
notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals, des del dia següent al
del seu venciment.

Actuació que es notifica
Notificació de denúncies de trànsit.

Expedient Nom DNI Import
0001/2007/0012229 Abdelrhani , El Hial X211705Z 300
0001/2007/0017135 Achekhlaf El, Madani X3087707A 70
0001/2007/0017316 Aguirre Quevedo, Willian 5301077 80
0001/2007/0016973 Ainsa Valls, Maria Pilar 41488316L 70
0001/2007/0019506 Albis Pons, Francisca Elodia 41490036Z 70
0001/2007/0015269 Alos Dalmau, Alex 47810814 120
0001/2007/0017434 Alvarez Manuel, Fernando X3125008K 70
0001/2007/0015857 Alvaro Reguera, Francisco 00275620 120
0001/2007/0017178 Allen Lopez, David 01486529Q 70
0001/2007/0017251 Arias De, La Mata Manuel 71494655 120
0001/2007/0017303 Arias Lopez, Sergio 32692180A 70
0001/2007/0019799 Baghli Abderrahman, X2328044F 70
0001/2007/0019505 Barco Frutos, Raquel Del 09298508E 70
0001/2007/0017323 Barraquer Compte, Mariana 38169916 70
0001/2007/0017177 Barraquer Compte, Mariana 38169916 70
0001/2007/0010003 Bazan Lopez, Rafael 35078259Q 120
0001/2007/0016015 Blanco Legaz, Javier 07226413C 70
0001/2007/0019696 Bombon Eugenio, Martha Susana 41513419Y 60
0001/2007/0014382 Borras Sintes, Maria Del Pilar 41504303K 120
0001/2007/0019700 Cabello Pulido, Josefa 30455793K 70
0001/2007/0019464 Calafat Pons, Gabriel 41490750S 70
0001/2007/0019477 Carazo Abajo, Maria Jose 16798353G 70
0001/2007/0016436 Carazo Abajo, Maria Jose 16798353G 70
0001/2007/0017172 Carazo Abajo, Maria Jose 16798353G 60
0001/2007/0016204 Carazo Abajo, Maria Jose 16798353G 70
0001/2007/0017489 Carazo Abajo, Maria Jose 16798353G 70
0001/2007/0019625 Carazo Abajo, Maria Jose 16798353G 60
0001/2007/0019495 Cardona Melia, Sebastian 41490035J 60
0001/2007/0019508 Cardona Yañez, Jose Juan 41501943F 70
0001/2007/0019825 Carreras Capo, Evarista 41492967R 70
0001/2007/0013472 Carrere Garriga, Jordi 39140555 120
0001/2007/0019654 Cayuela Muñiz, Carmen Belen 41508429F 70
0001/2007/0019501 Cayuela Muñiz, Carmen Belen 41508429F 70
0001/2007/0017350 Ceresole , Gabriela Fabiana X4422784E 60
0001/2007/0016997 Clemente Buendia, Josefa 06194511J 70
0001/2007/0015267 Coll Marques, Jose 41491004Q 120
0001/2007/0015634 Cortes Sastre, Manuel 43017997 80
0001/2007/0019614 Crespo Ballestin, Montserrat 37726998Y 70
0001/2007/0019434 Cruz Toledo, Rafael 75587844 70
0001/2007/0019577 Cruz Toledo, Rafael 75587844 120
0001/2007/0017226 Cuerda Garcia, David 76931483W 70
0001/2007/0016663 Davis Mark, Howard X5185080Y 120
0001/2007/0017196 De Luca, Sergio X2749179N 70
0001/2007/0017250 Diaz Chavez, Jesus Efrain X3283311S 120
0001/2007/0017435 Esteve Mir, Maria Pilar 39111957 70
0001/2007/0016591 Fernandez Fresneda, Antonio 41499139D 70
0001/2007/0016105 Fernandez Moreno, Isabel Maria 41511717 120
0001/2007/0019720 Ferrer Orfila, Carlos 41490590Q 70
0001/2007/0019686 Fiol Escandell, Antonio 41492516X 70
0001/2007/0017248 Florit Andreu, Juan Antonio 41489425R 70
0001/2007/0019450 Fuxa Lopez, Francisco 41502702F 70
0001/2007/0010149 Garcia Quiralte, Maria Carmen 06193077M 70
0001/2007/0016607 Gelabert Moll, Pedro Javier 41509707C 60
0001/2007/0010032 Gimeno Pascual, Vicente 19376204S 70
0001/2007/0017005 Ginart Andreu, Carmen 41493595P 70
0001/2007/0019634 Giron Escobar, M Aida X3653436R 120
0001/2007/0017357 Gomez Laguna, Antonio 28525359T 70
0001/2007/0017113 Gomez Triay, Juan Manuel 41501214Z 70
0001/2007/0019732 Gomila Bonich, Cristobal 41495969J 70
0001/2007/0019631 Gomila Hidalgo, Francisca 41499481Y 150
0001/2007/0017192 Gomila Triay, Margarita 41502653 70
0001/2007/0010237 Guichandut Crende, Matias 43146427Z 70
0001/2007/0015774 Guillamon Colomina, Pau 46607751 70
0001/2007/0019803 Hernandez Cruz, Izquierdo Albert X5837247P 70
0001/2007/0016253 Hernandez Martinez, Francisco 41506844D 70
0001/2007/0015861 Kohler Jurgen, Gerhard A X0282830E 70
0001/2007/0019666 Kruger Delgado, Sabrina 41506311M 120
0001/2007/0015870 Lazaro Trinchan, Juan 37762310J 60
0001/2007/0016106 Lopez Marin, Olga 44007635X 80
0001/2007/0019619 Lopez Pons, Milagros 41501776 70
0001/2007/0012621 Lopez Veiga, Abel Dario 33317966M 70
0001/2007/0011805 Lora Gomila, Ivan 41505258X 120
0001/2007/0014495 Lorenzo Calvo, Ilia Laura 38083610 120
0001/2007/0014196 Llopis Ortiz, Veronica 41506385X 120
0001/2007/0016388 Maimouni Hamid, X3425418M 70
0001/2007/0012060 Martin Gomez, Lea 53291442M 120
0001/2007/0019438 Martinez Arcidiacono, Jose 38804513V 70
0001/2007/0012097 Martinez Muñiz, Misael 10547071F 70
0001/2007/0011531 Martinez Muñiz, Misael 10547071F 70
0001/2007/0006484 Martinez Muñiz, Misael 10547071F 70
0001/2007/0017395 Mascaro Pons, Miguel 41494888J 70
0001/2007/0017174 Melia Palliser, Esteban Antonio 41488468X 70
0001/2007/0019685 Meroño Sintes, Sonia 41509281P 70
0001/2007/0015747 Moll Pons, Lorenzo M 41499221E 70
0001/2007/0017373 Monner Faura, Javier 46223156 70
0001/2007/0017228 Montes Fernandez, Tania 22750979 60
0001/2007/0019415 Mora Sureda, Juana Maria 41497734F 70
0001/2007/0016360 Mosquera Santos, Sandra Nativida X4117087H 70
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