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Director Sectorial per a la Gestió dels residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 141 de 23-112002), i normativa complementària.
Disposició final única.
Aquesta ordenança, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, entrarà en vigor una vegada hagi
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 del mateix text legal, sense perjudici que les obligacions imposades als productors no siguin exigibles fins tres
mesos abans de l’inici del servei públic insularitzat del Consell de Mallorca, en
virtut de la disposició transitòria quarta del Pla Director Sectorial per a la gestió
dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de
l’illa de Mallorca i, per tant, aquesta ordenança s’aplicarà a les llicències d’obra
les sol·licituds de les quals tinguin entrada a l’Ajuntament a partir de tres mesos
abans de l’inici del servei públic insularitzat del Consell de Mallorca previst en
el Pla Director Sectorial.
ANNEX
Categoria 17: Residus de la construcció i demolició del Llistat Europeu de
Residus.
17. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA
TERRA EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES).
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics.
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17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen
amiant.
17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant.
17 06 03 Altres materials d’aïllament que consisteixen en , o contenen,
substàncies perilloses.
17 06 04 Materials d’aïllament distints dels especificats en els codis 17 06
01 i 17 06 03.
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.
17 08 Materials de construcció a base de guix.
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 08 02 Materials de construcció a base de guix distints dels especificats
en el codi 17 08 01.
17 09 Altres residus de construcció i demolició.
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines
que contenen PCB, acristallaments dobles que contenen PCB, condensadors que
contenen PCB).
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses.
17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició distints dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 01 01 Formigó.
17 01 02 Maons.
17 01 03 Teules i materials ceràmics.
17 01 06 Mescles o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, distintes de les especificades en el codi 17 01 06.
17 02 Fusta, vidre i plàstic.
17 02 01 Fusta.

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 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
Esporles, 21 desembre 2005
El batle,
Miquel Ensenyat Riutort

—o—

17 02 02 Vidre.
17 02 03 Plàstic.
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan
contaminades per elles.
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes quitranats.
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla.
17 03 02 Mescles bituminoses distintes de les especificades en el codi 17
03 01.
17 03 03 Quitrà d’hulla i productes quitranats.
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges).
17 04 01 Coure, bronze, llautó.
17 04 02 Alumini.
17 04 03 Plom.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Ferro i acer.

Num. 23196
Havent-se publicat en el BOIB núm. 172 de dia 17.11.2005, anunci relatiu a l’aprovació provisional de la següent ordenança:
ORDENANÇA FISCAL 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 a 19
del Real Decret Legislatiu 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’expedició de documents administratius, que se regirà per la present Ordenança
Fiscal, normes de la qual atenen el que preveu l’article 57 de l’esmentat R.D.L.
2/2004, de 5 de març.
Article 2n.- Fet imposable.

17 04 06 Estany.
17 04 07 Metalls mesclats
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses.
17 04 11 Cables distints dels especificats en el codi 17 04 10.
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i fangs
de drenatge.
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 04 Terra i pedres distintes de les especificades en el codi 17 05 03.
17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 06 Fangs de drenatge distints dels especificats en el codi 17 05 05.
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 05 08 Balast de vies fèrries distint de l’especificat en el codi 17 05 07.

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 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 expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos
administratius contra les resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal
i a la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic
municipal, els quals estan gravats per una altra Taxa Municipal o pels que s’exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament.
Article 3r.- Subjecte passiu.
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Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a les quals fa referència l’article 33.4 de la Llei General Tributària que
sol·licitin, provoquin o en interès del qual redundi la tramitació del document o
expedient de què es tracti.
Article 4t.- Responsable.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a les quals fan referència l’article 42 de
la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de pèrdues, concursos, societats i entitats en
general, en els suposats i amb l’assoliment que assenyala l’article 43 de la Llei
General Tributària.
Article 5è.- Exempcions subjectives.
Gaudiran d’exempcions els contribuents en els qui concorrin alguna de les
següents circumstàncies:
1.- Haver estat declarats pobres per precepte legal.

16.-Certificats o informes de caràcter urbanístic que
emetin els tècnics municipals i no impliqui desplaçament
17.-Certificats o informes de caràcter urbanístic que
emetin els tècnics municipals i que requereixin desplaçament
18.-Pròrrogues de llicències urbanístiques
19.-Còpia en suport informàtic
20.-Informes tècnics no municipals
més un 1% dels pressupost del projecte
21.-Llicència per tinència d’animals classificats
potencialment perillosos segons la Llei 50/1999,
de 23 de desembre
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30.00
43.00
40.00
5.00
90.00

16.00

Article 8è.- Bonificacions de la quota.
D’acord amb lo previst a l’article 12)c de la ‘LLei 40/2003, de 18 de
novembre de protecció a les famílies nombroses’, s’estableix una bonificació
del 50% de l’import de la taxa de ‘participació en exàmens’ pels membres de
família nombrosa que tenguin reconeguda tal condició.
Article 9è.- Dret a percebre

2.- Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemni-

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 subjectes al tribut.

3.- Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte dels expedients
que han de sorgir efecte precisament, en el procediment judicial en el qual hagin
estat declarats pobres.

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’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense prèvia sol·licitud de l’interessat però redundi en el seu benefici.

tat.

Article 6è.- Quota tributària.

Article 10è.- Declaració i ingrés.

1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat assenyalada
segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.
2.- La quota de Tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti , des del seu inici fins a la seva
resolució final, inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3.- Les quotes resultants per aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran un 50 per 100 quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que motivin el dret a percebre.
Article 7è.- Tarifa.

2.- Els escrits rebuts pels conductes als quals fa referència l’article 66 de
la Llei de Procediment Administratiu, 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 per a que, en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents amb l’apercebiment que, transcorregut l’esmentat termini sense efectuar-lo, es tindran els escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.
Article 11è.- Infraccions i sancions.

La Tarifa a la qual fa referència l’article anterior s’estructurà en els
següents conceptes:
Concepte

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 expedient, o en aquests mateixos si aquell escrit no existís, o la sol·licitud no fos
expressa.

Euros

1.Certificat de residència a efectes de la Llei 46/1981
0.60
2.Primer foli útil de cada certificat expedit quan es
refereixi a fets o acords, la data dels quals sigui inferior
a 5 anys
1.20
A la resta de folis, per foli
1.50
3.-Primer foli útil de cada certificat expedit quan es
refereixi a fets o acords la data dels quals sigui superior
a cinc anys
2.00
A la resta de folis, per foli
3.00
(Cap dels supòsits anteriors serà d’aplicació a les persones a que es refereixi el
Decret 36/1995
de 6 d’abril pel qual es constitueix el suport transitori comunitari en relació a la
Llei 9/1997, d’1 de febrer d’acció social)
4.-Certificat de dades contingudes a padrons municipals d’habitants (PMH) que
no figurin en suport informàtic o microfilmació
9.00
5.-Llicències municipals de qualsevol classe, excepte les obres
3.00
6.-Pliques participació en licitacions
18.00
7.-Fotocòpies de documents
0.12
8.-Expedició de qualsevol altre document
1.20
9.-Cèdules urbanístiques
15.00
10.-Certificats final d’obra
30.00
11.-Llicències d’obres menors
6.00
12.-Llicències d’obres majors
24.00
13.-Llicències d’obertura establiments
30.00
14.-Certificacions de referència Cadastral Padrons I.B.I
12.00
15.-Participació en exàmens:
1.- Sense estudis universitaris
6.00
2.- Amb estudis universitaris
18.00

En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al disposat a la Llei
General Tributària.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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 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
Esporles, 21 desembre 2005.
El batle,
Miquel Ensenyat Riutort
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Ajuntament de Manacor
Num. 23218
ANUNCI CONTRATACIO D’OBRES
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Manacor
b) Dependència que tramita l’expedient: SECRETARIA
2. Objecte del contracte.

