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cación del conductor deberá realizarse mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento, facilitando el nombre y apellidos, DNI, dirección y número del permiso o
licencia de conducción del conductor responsable, o, en el caso de empresas de alquiler sin conductor, una copia del contrato de arrendamiento (arts. 9 bis y 81.2
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
5. En caso de haber sido denunciado por la comisión de una infracción grave o muy grave que lleve aparejada la pérdida de puntos del permiso o licencia de
conducción que se indican en la relación adjunta en el epígrafe ‘Puntos a detraer’, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cuando la sanción sea firme en vía administrativa quedarán descontados de
forma automática y simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la sanción en el Registro de conductores e infractores.
6. El plazo de caducidad para la resolución del presente expediente sancionador es de un año (art. 92.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
Formas de pago:
- En la oficina de recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears situada en Santo Domingo 16 de Inca y en cualquier oficina de recaudación de
zona Mallorca de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (puede consultar los datos de las oficinas en la página de la Agencia Tributaria de las Illes Balears,
www.atib.es), de lunes a viernes laborables, de 8.30 a 13.30 horas.
- Mediante la ‘Carpeta fiscal’ de la web www.atib.es. Para poder acceder a la Carpeta fiscal se requiere disponer de un certificado digital admitido por la
Agencia Tributaria de las Illes Balears
Claves de identificación del listado:
L: Leve; G: Grave; MG: Muy grave.
LSV: texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo.
RGC: Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.
VEH: Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
CON: Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
OM: Ordenanza Municipal.
Consell, 15 de Noviembre de 2010
El Instructor Andrés González Guzmán
Remesa: 8114
Expedient
Expediente
10-000111
10-000226
10-000228
10-000236
10-000238

Llinatges i Nom
Apellidos y Nombre
VAN DE PUT YANNICK ROBERT
PIZA COLL JAIME PATRICIO
LORENTE GARCIA MARIA BERTA
AMADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
AVILA CONTRERAS JOSE MIGUEL

Matrícula
Matrícula
IB0331DG
7504GCY
4069CFS
IB7826CB
6615CKY

Data
Fecha
21/8/2010
20/10/2010
20/10/2010
24/10/2010
24/10/2010

Tipus
Tipo
G
L
G
L
L

Precepte
Precepto
RGC018-2
RGC154
RGC154
RGC154
RGC154

Import
Importe
200€
80€
200€
80€
80€

Punts
Puntos
3
0
0
0
0

Total: 5 Denúncies

—o—

Ajuntament d'Esporles
Num. 26648
Havent-se publicat en el BOIB núm. 153 de dia 23/10/2010, anunci relatiu a l’aprovació de la següent ordenança:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES URBANÍSTIQUES I PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I
INSTAL·LACIONS.
Article 1. Foment i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la Taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que diu l’article 57 de l’esmentat Text
Refós.
Article 2. Fet imposable.
Taxes urbanístiques.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl a què es refereix l’article 242 de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, text refós aprovat per decret legislatiu 1/1992, i que s’hagin de realitzar en aquest terme municipal, s’ajusten a les normes urbanístiques, d’edificació i de policia previstes a la dita Llei del sòl, a les Normes Subsidiàries d’aquest municipi i a les altres disposicions generals i particulars que ni siguin aplicables.
Taxes per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, necessària per a l’atorgament de la preceptiva llicència per
a l’obertura d’establiments i/o funcionament d’activitats.
2. Té la consideració d’obertura:
a) La instal·lació per primera vegada de l’establiment per començar les activitats.
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 es faci a aquest i que afecti les condicions assenyalades en el número 1 d’aquest article, que exigeixi nova verificació.
d) Els canvis de titularitat.
3. S’entén per activitats aquelles que preveu la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears
(BOIB núm. 152 de 28/10/06) i el Decret de la CAIB núm. 19/1996, de 8 de febrer, pel que s’aprova el Nomenclàtor d’Activitats Classificades (BOIB núm. 25 de
24/02/96). La llei divideix en dos grans grups, permanents i no permanents, totes les activitats que abans estaven incloses en la Llei 8/1995, de 30 de març, i en el
Reial Decret 2816/1982. de 27 d’agost.
4. S’entén per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estigui o no oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge, i que:
a) Es dediqui a l’exercici d’alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que estigui subjecte a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques.
b) Encara que no s’hi desenvolupin aquelles activitats però serveixin d’auxili o complement o hi tinguin relació de forma que els proporcionin beneficis o
aprofitament, com, per exemple seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos o estudis.
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Article 3. Subjecte passiu.
1. Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius
contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2009, de 17 de desembre, Llei General Tributària que:
a) Siguin propietàries o posseïdores o, si s’escau, arrendatàries, dels
immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les
obres.
b) Siguin titulars de l’activitat que es pretén desenvolupar o, en el seu cas,
es desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.
2. En tot cas, tindran la condició de substituts dels contribuent els constructors o contractistes d’obres.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 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
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei
General Tributària.
Article 5. Base imposable.
Taxes urbanístiques.
1. Constitueix la base imposable de la Taxa urbanística:
a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan es tracta de moviments de
terra, obra de nova planta i modificació d’estructura o aspecte exterior de les
edificacions existents.
b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de
la primera utilització dels edificis i la modificació de l’ús dels mateixos.
c) El valor que tinguin senyalats els terrenys i construccions a efectes de
l’Impost sobre Béns Immobles, quan es tracta de parcel·lacions urbanes i de
demolició de construccions.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats en forma visible des
de la via pública.
2. Del cost senyalat en les lletres a) i b) del número anterior s’exclou el
corresponent a la maquinària i instal·lacions industrials i mecàniques.
3. En el cas de pròrroga de la llicència, corresponent als apartats a) i c) del
número 1 d’aquest article, sempre que l’edificació no s’hagi iniciat o estigui edificat fins el 50%, la base imposable que es tracta computarà a raó del percentatge pendent de realització, en el moment de la finalització del termini atorgat.
Taxes per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions.
1. Constitueix la base imposable de la taxa el cost real de la instal·lació.
Article 6. Quota tributària.
Taxes urbanístiques.
1. la quota tributària, aplicable de manera general resultarà d’aplicar a la
base imposable els següents tipus de gravamen:
a) El 0,55 per cent en el supòsit 1.a) de l’article anterior.
b) El 0,55 per cent en el supòsit 1.b) de l’article anterior.
c) L’1,10 per cent en les parcel·lacions urbanes.
d) En el supòsit 1.d) de l’article anterior, per metre quadrat de cartell:
44,50 €.
e) El 2,90 per cent en els supòsits del número 3 de l’article anterior.
2. En els casos de llicències en relació a edificis i instal·lacions realitzades pels propietaris o interessats, sense que el propietari o interessat, s’hagi ajustat a la llicència d’obres, i que hagi necessitat d’una legalització prèvia, meritarà el 4 per cent del pressupost de legalització.
3. En cas de desestiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes a liquidar seran el 50 per cent de les senyalades
en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.
4. Es considerarà com a mínim fix la quantitat de 33,10 € quan, en l’aplicació de l’establert a l’apartat 1 no s’arribi a n’aquesta quantitat, o quan l’actuació urbanística subjecta a llicència no suposi cap cost.
Taxes per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions.
La quota tributària prèvia es calcularà a partir de la base imposable, lilquidant-se a 1%, amb una mínim de 300 €. Damunt la quota tributària prèvia
s’hi aplicaran els següents coeficients correctors en funció de la qualificació de
l’activitat.
Activitats permanents majors
Activitats permanents menors
Activitats permanents innòcues
Activitats no permanents temporals convalidables
Activitats no permanents temporals no convalidables
Activitats no permanents extraordinàries

2
1
0,5
2
1,5
1
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Activitats no permanents exceptuables
Altres activitats no permanents
Activitats catalogades permanents
Activitats catalogades no permanents

149
1
0,5
2
1

Als garatges particulars no serà d’aplicació el referit coeficient de qualificació.
Per instal·lació de les activitats d’atraccions durant les fires i festes, la
quota tributària serà de 161,45 €.
Article 7. Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Article 8. Meritació.
Taxes urbanístiques.
1. Es merita la taxa i apareix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal en que constitueix el fet imposable. Amb aquests efectes, s’entén que l’activitat s’inicia el dia de la presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència urbanística, si el subjecte la formula expressament.
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 és o no autoritzable, independentment
de la iniciació de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició si no fossin autoritzables. En aquest
cas, d’acord amb el que prescriu l’article 65.1 de la Llei 10/90 de disciplina
urbanística de la CAIB, per tramitar la llicència serà necessari formalitzar a
favor de l’Ajuntament una fiança a aval bancari equivalent al 20% del pressupost del projecte tècnic per tal de garantir el pagament de les quantitats que
resultin com a conseqüència de la sanció que fos procedent imposar o de les
mesures de restabliment de la realitat física alterada.
3. L’obligació de contribuir una vegada apareguda 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, ni per la renúncia o
desistiment del sol·licitant una vegada aconseguida la llicència.
4. No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament
corresponent.
5. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei públic no es presti, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Taxes per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions.
6. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir, quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s’entén iniciada
l’activitat en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència d’obertura, si el subjecte passiu la formulà expressament.
7. Quan l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut l’oportuna llicència, la taxa es merita quan s’inicia efectivament l’activitat municipal amb l’objectiu de determinar si l’establiment reuneix o no les condicions 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 n’és
autoritzable l’obertura.
8. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no resulta 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 desestiment del sol·licitant, una vegada concedida la llicència.
Article 9. Declaració.
Taxes per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions.
1. les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment industrial o mercantil han de presentar prèviament, al Registre
General, l’oportuna sol·licitud especificant l’activitat o activitats a desenvolupar
en el local, i han d’adjuntar el contracte de lloguer o títol d’adquisició del local
i indicant, en aquest darrer cas, si el local té assignat valor cadastral, el preu
d’adquisició o el cost de construcció.
2. Si després de formulada la sol·licitud de llicència d’obertura canvia o
amplia l’activitat a desenvolupar en l’establiment o s’amplia el local inicialment
previst, aquestes modificacions s’han de fer saber a l’Administració Municipal
de la mateixa forma que s’exigeix en la declaració prevista en el número anterior.
Article 10. Liquidació i ingrés.
Taxes per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions.
1. Finalitzada l’activitat municipal i dictada la Resolució municipal que
escaigui sobre la llicència d’obertura, es practica la liquidació corresponent per
la taxa, que es notifica al subjecte passiu per al seu ingrés directe a la caixa
Municipal utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el
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Reglament General de Recaptació.
2. Quan el subjecte passiu és propietari usufructuari o concessionari de
l’establiment, i el local, no té assenyalat valor cadastral, es practica una liquidació provisional prenent com a base imposable el valor d’adquisició o el cost de
construcció de l’esmentat local. Fixat el valor cadastral es practica la liquidació
definitiva corresponent de la quota de la qual es dedueix la liquidada provisionalment, ingressant-ne la diferència a la caixa Municipal o tornant d’ofici, si
així resulta, a l’interessat, l’excés ingressat a conseqüència de la liquidació provisional.
Article 11. Normes de gestió.
Taxes urbanístiques.
1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència hauran de presentar a l’Ajuntament l’oportuna sol·licitud, fent constar tota la informació
necessària per a l’exacta aplicació d’aquesta taxa.
2. El procediment d’ingrés serà, tal com preveu l’article 27 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment d’iniciar-se la prestació del servei o
activitat.
3. En les obres que, d’acord amb les ordenances d’edificació municipals,
comportin l’obligació de col·locar tanques o bastiments a la via pública, s’exigirà el pagament dels preus públics corresponents a aquests conceptes, conformement amb el que es diu a les ordenances d’aquests preus públics. Amb
aquests efectes, els sol·licitants d’aquesta classe de llicències hauran d’adjuntar
a les seves peticions la declaració de tots els elements necessaris per a la determinació dels preus públics.
Taxes per llicència d’obertura d’establiments i instal·lacions.
4. La Taxa per llicència d’obertura i/o funcionament és independent i diferenciada de la taxa per Llicències Urbanístiques que es pugui meritar com a conseqüencia de l’execució de les obres d’acondicionament o instal·lacions de l’establiment. En conseqüència, a les sol·licituds de llicència d’obertura respecte
d’activitats subjectes s’haurà de deteminar en el preceptiu projecte el pressupost
desglossat de les partides corresponents a les instal·lacions de l’activitat
(maquinària, mobiliari, instal·lacions elèctriques, climatitzacions...). La tramitació de la llicència per a l’execució de les obres esmentades s’ajustarà a les disposicions contingudes a aquest ordenança fiscal, Taxa per Llicències urbanístiques.
5. Les llicències d’activitats complementàries no permanents es concediran condicionades a la llicència d’obertura de l’activitat principal, i caducaran el
darrer dia de l’exercici en què es varen concedir, a no ser que s’estableixi una
caducitat diferent, i podran ser renovades, amb una petició prèvia de la persona
interessada. La quota tributària resultant tindrà caràcter anual i irreductible.
6. Les llicències, excepte les assenyalades en l’apartat anterior, caducaran
quan es produeixi el cessament en l’exercici de l’activitat. La declaració de
caducitat podrà realitzar-se a sol·licitud del titular de la llicència o, en el seu
defecte, d’ofici per l’Administració Municipal, quan tingui coneixement del
cessament a través de la baixa censal en l’impost sobre activitats econòmiques
davant de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
7. Els titulars d’activitats que, d’acord amb la legislació, s’hagin de sotmetre a informació pública s’hauran de fer càrrec de les despeses que es derivin
de l’anunci en un dels diaris de la comunitat i de la col·locació d’un cartell en el
lloc on es realitzi l’activitat. En la llicència d’instal·lació es realitzarà la liquidació corresponent al tràmit de la informació pública.
Article 10. Infraccions i sancions.
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 178 i següents de la Llei General Tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Les infraccions i sancions tributàries ho seran sense perjudici de les que
puguin correspondre per infraccions previstes a la Llei del sòl i a les normes
concordants.
Disposició derogatòria.
Queden derogades totes les disposicions i ordenances contràries al nou
texte.
Disposició final única.
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la data de publicació dels text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies
de duració a comptar des de l’esmentat anunci sense que s’hagi presenta cap
reclamació o suggerència, s’enten de conformitat amb el que disposa l’art. 17
del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovades.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents d’acord amb l’art. 17 de l’esmentat texte legal
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Esporles, 24 de novembre de 2010
El batle, Miquel Ensenyat Riutort
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Ajuntament d'Inca
Num. 27177
Als efectes de lo disposat a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i l’article 20 del RD 500/1990, en relació amb el 49 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
Es fa públic, per general coneixement que aquesta Corporació en sessió
plenària celebrada el dia vint-i-nou d’octubre de 2010, adopta acord inicial que
ha resultat definitiu, per no haver-se presentat reclamacions contra el mateix,
d’aprovar l’expedient núm. 7/2010 de MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, per baixes
per anulació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament d’Inca.
Quedant assentats en les següents xifres els capítols del pressupost afectats:
ESTAT DE DESPESES
6.- Inversions reals……………………………………………

11.443.013,01-€

ESTAT D’INGRESSOS
7.- Transferències de capital………………………………..

4.704.024,66-€

Inca, 2 de desembre de 2010.
EL BATLE, Rafel Torres Gomez.
———————————A los efectos de lo dispuesto en el articulo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales i el articulo 20 del RD 500/1990, en relación con 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Se hace público para general conocimiento que esta Corporación en
sesión plenaria celebrada el día veintinueve de octubre de 2010, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, por no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, de aprobar el expediente núm. 7/2010 de MODIFICACION
DE CREDITO, por bajas por anulaciónde crédito del presupuesto del
Ayuntamiento de Inca.
Quedando en las siguientes cifras los capitulos del presupuesto afectados:
ESTADO DE GASTOS
6.- Inversiones reales……………………………………………

11.443.013,01-€

ESTADO DE INGRESOS
7. Transferencias de capital……………………………………….

4.704.024,66-€

Inca, 2 de diciembre de 2010
EL ALCALDE, Rafael Torres Gomez.

—o—
Num. 27179
Reunida la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament d’Inca, en
sessió celebrada el dia 2 de desembre del dos mil deu, per majoria ha informat
favorablement la Compta General d’aquesta Entitat Local i Organismes
Autònoms referida a l’exercici de 2009, realitzada de conformitat amb l’article
209 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004 que regula el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En compliment de l’article 212 del referit RDL 2/2004, s’exposa a informació pública per termini de quinze dies, des de el següent a la publicació d’aquest anunci, les referides Comptes Generals i l’Informe elaborat per la
Comissió especial de Comptes d’aquest Ajuntament per tal que dins el referit
termini i vuit dies més, per que els possibles interessats puguin presentar reclamacions o suggeriments.
Inca, 2 de desembre de 2010
EL BATLE, Rafel Torres Gomez
———————————
Reunida la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento de Inca,
en sesión celebrada el dia 2 de desembre del dos mil diez, por majoria ha infor-

