
 
Gestió Tributària 
 
El CAP DEL DEPARTAMENT 
 
Assumpte: Projecte de modificació d’ordenances fiscals reguladores de taxes. 
INFORME.- L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2004, va acordar 
aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents: Taxa per expedició de documents 
administratius, concepte 310,00; Taxa per plaques, patents, distintius i ús de l’escut del municipi, 
concepte 310,01; Taxa per serveis prestats per la grua municipal i custodia dels vehicles o altres objectes 
pesants o voluminosos retirats per aquella, o per altres mitjans, de la via pública, o immobilització 
d’aquests, concepte 310,02; Taxa per optar a proves de selecció de personal, concepte 310,03; Taxa per la 
prestació de serveis i realització d’activitats del servei contra incendis i salvaments, concepte 310,04; 
Taxa per prestació de serveis i realització de serveis de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació, 
desratització i destrucció de qualsevol classe de matèries i productes contaminants o propagadors de 
gèrmens nocius per a la salut pública, prestats a domicili o per encàrrec, concepte 310,05; Taxa per 
prestació de serveis al centre sanitari municipal de prevenció d’epizooties, concepte 310,07; Taxa per 
entrada i visita al Castell i Museu de Bellver, concepte 310,08; Taxa per prestació de serveis i realització 
d’activitat de l’Institut Municipal d’Innovació, concepte 310,09; Taxa per prestació de serveis d’expedició 
pel patronat municipal de l’habitatge, d’informes d’acreditació de disponibilitats d’habitatges suficients 
pels reagrupants estrangers i les seves families, concepte 310,10; Taxa per prestació de serveis i 
realització d’activitats d’acció social i a diversos centres municipals, concepte 310,11; Taxa per a 
l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, concepte 
311,00; Taxa per prestació de serveis de sonometria i altres d’inherents a l’aplicació de l’ordenança 
municipal de renous, concepte 311,01; Taxa per serveis especials de vigilància d’establiments i altres de 
competència municipal motivats per activitats que exigeixin la prestació de serveis especials, concepte 
311,02; Taxa per llicència d’obertura d’establiments, concepte 311,03; Taxa per inspecció de vehicles del 
servei de transport urbà i proves d’aptitud dels seus conductors, concepte 311,04; Taxa per llicències 
urbanístiques, concepte 312,00; Taxa per prestació de serveis de senyalització viària, concepte 312,01; 
Taxa per serveis urbanístics, concepte 312,02; Taxa per a l’ocupació dels terrenys d’ús públic local amb 
enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars, concepte 316,01; Taxa 
per a l’ocupació dels terrenys de titularitat pública local amb taules, cadires i altres elements, per extensió 
d’activitat, concepte 316,02; Taxa per aprofitaments especials mitjançant parades, trasts, casetes de venda, 
indústries del carrer., ambulants, espectacles, atraccions i altres activitats similars a terrenys d’ús públic, 
concepte 316,03; Taxa per la instal·lació de parades de venda en determinades zones dels terrenys d’ús 
públic local i per prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316,05; Taxa per a 
l’ocupació del subsòl, sol i vol dels terrenys de domini públic local, concepte 316,06; Taxa per a les 
entrades de vehicles a traves de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, 
prohibició d’estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, concepte 317,00; i 
Taxa per l’obertura de sondatges i siquies en terrenys d’ús públic local i qualsevol remoció del paviment o 
voravies a la via pública, concepte 317,02. 

El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles 16 al 19 el procediment per a la modificació de les 
Ordenances Fiscals. 

Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d'índole pressupostaria i amb el fi 
d'aconseguir els ingressos pertinents per una eficaç gestió municipal, és convenient modificar les tarifes 
de les Taxes referides, adequant-les al cost previsible sense superar, en conseqüència, el límit que la Llei 
estableix, amb vigència a partir del 1-1-2006. No essent preceptiu l’estudi econòmic-financer en el cas de 
modificació de taxes i, tenint en compte que no comporta cap canvi qualitatiu de l’estructura de tarifes, es 
proposa incrementar les tarifes un 3%, per adaptar-les a l’evolució de l’índex de preus al consum. 
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L’Article 127. 1. a) de la Llei de Bases de Règim Local  determina la competència de la Junta de 
Govern Local en l‘aprovació dels projectes d’ordenances i reglaments municipals. Conformement el que 
disposa l’Article 123. 1. d) de la Llei de Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació de les 
modificacions de les ordenances. 

Pel que s'ha exposat, el Cap del Departament que subscriu, és del parer que per la Junta de 
Govern de Palma podria adoptar-se el següent 
 
 
 
 A C O R D 

"Primer.- Aprovar el Projecte de modificació de les Ordenances fiscals reguladores de 
Taxa per expedició de documents administratius, concepte 310,00; Taxa per plaques, patents, 
distintius i ús de l’escut del municipi, concepte 310,01; Taxa per serveis prestats per la grua 
municipal i custodia dels vehicles o altres objectes pesants o voluminosos retirats per aquella, o 
per altres mitjans, de la via pública, o immobilització d’aquests, concepte 310,02; Taxa per optar 
a proves de selecció de personal, concepte 310,03; Taxa per la prestació de serveis i realització 
d’activitats del servei contra incendis i salvaments, concepte 310,04; Taxa per prestació de 
serveis i realització de serveis de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació, desratització i 
destrucció de qualsevol classe de matèries i productes contaminants o propagadors de gèrmens 
nocius per a la salut pública, prestats a domicili o per encàrrec, concepte 310,05; Taxa per 
prestació de serveis al centre sanitari municipal de prevenció d’epizooties, concepte 310,07; Taxa 
per entrada i visita al Castell i Museu de Bellver, concepte 310,08; Taxa per prestació de serveis i 
realització d’activitat de l’Institut Municipal d’Innovació, concepte 310,09; Taxa per prestació de 
serveis d’expedició pel patronat municipal de l’habitatge, d’informes d’acreditació de 
disponibilitats d’habitatges suficients pels reagrupants estrangers i les seves famílies, concepte 
310,10; Taxa per prestació de serveis i realització d’activitats d’acció social i a diversos centres 
municipals, concepte 310,11; Taxa per a l’atorgament de llicències i autoritzacions 
administratives d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, concepte 311,00; Taxa per prestació de 
serveis de sonometria i altres d’inherents a l’aplicació de l’ordenança municipal de renous, 
concepte 311,01; Taxa per serveis especials de vigilància d’establiments i altres de competència 
municipal motivats per activitats que exigeixin la prestació de serveis especials, concepte 311,02; 
Taxa per llicència d’obertura d’establiments, concepte 311,03; Taxa per inspecció de vehicles del 
servei de transport urbà i proves d’aptitud dels seus conductors, concepte 311,04; Taxa per 
llicències urbanístiques, concepte 312,00; Taxa per prestació de serveis de senyalització viària, 
concepte 312,01; Taxa per serveis urbanístics, concepte 312,02; Taxa per a l’ocupació dels 
terrenys d’ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, 
bastides i similars, concepte 316,01; Taxa per a l’ocupació dels terrenys de titularitat pública 
local amb taules, cadires i altres elements, per extensió d’activitat, concepte 316,02; Taxa per 
aprofitaments especials mitjançant parades, trasts, casetes de venda, indústries del carrer., 
ambulants, espectacles, atraccions i altres activitats similars a terrenys d’ús públic, concepte 
316,03; Taxa per la instal·lació de parades de venda en determinades zones dels terrenys d’ús 
públic local i per prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316,05; Taxa per a 
l’ocupació del subsòl, sol i vol dels terrenys de domini públic local, concepte 316,06; Taxa per a 
les entrades de vehicles a traves de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament 
exclusiu, prohibició d’estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, 
concepte 317,00; i Taxa per l’obertura de sondatges i siquies en terrenys d’ús públic local i 
qualsevol remoció del paviment o voravies a la via pública, concepte 317,02; les darreres 
modificacions de les quals van ésser aprovades inicialment per l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió 
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celebrada el dia 28 d’octubre de 2004; tot això en base a la legislació vigent en la matèria, 
constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i segons nova redacció que  s'adjunta a aquesta 
proposta. 

Segon.- Sotmetre el projecte al Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació de la modificació 
expressada." 

 Palma, a 5 d’octubre de 2005 
 EL CAP DEL DEPARTAMENT, 
  
 
El Coordinador General de l’Àrea 
d’Hisenda, Economia, Innovació 
i RRHH 
 
 
 Sgt. Xavier Calafat Rotger. 
 
 
Sgt.: Guillermo  Navarro Garau 

VIST I PLAU  
     TINENT DE BATLE 
D’HISENDA, ECONOMIA, 
INNOVACIÓ I RECURSOS 
HUMANS 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt.: Pedro Álvarez Chillida 
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ANNEX 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. Concepte 310,00 

TEXT QUE SE MODIFICA 
Tarifes vigents a partir de l’1 de gener de 2006 

Euros 
1. Primer foli útil de cada certificat o volant d’empadronament expedit quan es refereixi a fets o 

acords, la data dels quals sigui inferior a cinc anys................................................................................ 1,10 
2. A la resta de folis, per foli ................................................................................................................... 1,99 
3. Primer foli útil de cada certificat expedit quan es refereixi a fets o acords la data dels quals sigui 

superior a cinc anys................................................................................................................................ 1,99 
3. bis. A la resta de folis, per foli ............................................................................................................... 3,99 
4. Primer foli útil de cada certificat de dades contingudes a padrons municipals d’habitants (PMH) que 

no figurin en suport informàtic o microfilmació .................................................................................... 9,53 
4. bis. A la resta de folis, per foli ............................................................................................................... 4,74 
5. Certificats o informes per a fe de vida, per nom o persona.................................................................... 0,26 
6. Validació de poders ............................................................................................................................... 5,39 
7. Legalització d’autoritzacions per a cobrament de quantitats: 
- Inferiors a 100 € ...................................................................................................................................... 0,64 
- Igual o superiors a 100 € ......................................................................................................................... 3,82 
8. Informes que emetin els tècnics municipals, excepte els de caràcter urbanístic prevists en altres 

números d’aquestes tarifes, en expedients administratius o en virtut de manament judicial a 
instància de part i en interès particular, sense perjudici dels drets que escaiguin, quan no impliqui 
desplaçament de personal, per informe ................................................................................................ 10,41 

9. Els mateixos, quan sigui necessari el desplaçament personal, per informe............................................ 32,81 
10. A les llicències o permisos per ocupació  d’activitats als terrenys de titularitat municipal.................. 3,99 
Quan es tracti de llicències per ocupació per extensió d’activitat, s’afegirà, per cada m2 o fracció de 

superfície ocupable ................................................................................................................................ 1,38 
11. Segellament o visat de llibres de registre, visita o similars, amb un mínim de 2,16 €. Per cada cent 

fulls útils................................................................................................................................................. 1,42 
12. En els títols de nomenament de funcionaris i empleats municipals i vigilants..................................... 2,02 
13. Reintegrament de contractes administratius, amb independència d la seva quantia  
13.1. Primer foli útil................................................................................................................................... 9,63 
13.2. Per cada foli addicional..................................................................................................................... 4,78 
14. En els rebuts de constitució de dipòsits o fiances provisionals per prendre part a subhastes, 

concursos o concursos-subhasta............................................................................................................. 1,99 
15. En la constitució de dipòsits o fiances definitives que, per qualsevol concepte llevat de per avals 

relatius a concursos administratius, es consignen a la Caixa Municipal ................................................ 10,41 
16. En l’expedició de targetes d’armes ...................................................................................................... 18,70 
17. En els certificats de nombres d’habitants deduïts del Padró Municipal d’habitants a polígons o 

zones delimitades per l’interessat........................................................................................................... 101,29 
18. En els permisos municipals de conductors de vehicles de servei públic urbà, transport V i duplicat 

d’aquests ................................................................................................................................................ 1,99 
19. En els duplicats de llicències de vehicles de servei públic .................................................................. 1,99 
20. En els certificats de residència per a descomptes de passatges, incloent-hi la seva validació ............. 1,08 
21. Legalització de firmes, acaraments i compulses simples de títols i documents. Per full...................... 0,37 
22. Atorgament de llicència individual de publicitat dinàmica per efectuar repartiment manual a la via 

pública, o la seva renovació ................................................................................................................... 14,27 
23. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparat per llicència individual de publicitat 

dinàmica i validació de carnet o la seva renovació ................................................................................ 320,97 
24. Atorgament de llicència sectorial de publicitat dinàmica per efectuar repartiment manual a la via 

pública, o la seva renovació ................................................................................................................... 14,27 
25. Per cada activitat d’agent de propaganda manual emparat per llicència sectorial de publicitat 

dinàmica i validació de carnet o la seva renovació ................................................................................ 255,75 
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26. Atorgament de llicència individual de publicitat dinàmica per efectuar repartiment domiciliari de 

propaganda (bustiades)........................................................................................................................... 14,27 
27. Informació sobre les dades relatives a un succés en què hagi intervingut la Policia Local o el SCIS 

(Servei contra incendis i salvaments), diferents dels especificats a les tarifes 30 i següents, quan no 
impliqui desplaçament............................................................................................................................ 10,41 

28. Informació sobre les dades relatives a un succés en què hagi intervingut la Policia Local o el SCIS 
(Servei contra incendis i salvaments), diferents dels especificats a les tarifes 30 i següents, quan 
sigui necessari el desplaçament del persona.......................................................................................... l32,81 

29. Confecció d’extracte informatiu per accident de trànsit ...................................................................... 81,16 
30. Confecció d’un informe per accident de transit ................................................................................... 202,93 
31. Confecció de certificats de convivència, conducta favorable i/o mitjans de vida ................................ 18,67 
32. Fe sobre autoritzacions de viatges de menors .................................................................................... 9,23 
33. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics municipals i no impliqui desplaçament ........... 30,41 
34. Informe de caràcter urbanístic que emetin els tècnics municipals i que requereixin desplaçament ..... 44,31 
35. Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d’expedients administratius, ordenances municipals 

de tota classe i de reglaments interiors que es facilitin a particulars, per cara o pàgina mida foli.......... 0,11 
36. Impresos, mida quartilla, per full ......................................................................................................... 0,07 
37. Impresos, mida foli, per full................................................................................................................. 0,10 
38. Impresos, mida doble foli, per full ....................................................................................................... 0,19 
39. Impresos, mida doble foli (quatre cares).............................................................................................. 0,30 
40. Fotocòpies de plànols. Per còpia 
- Mida DIN A2, DIN A1 i DIN A0............................................................................................................ 2,30 
- Mida DIN A3 .......................................................................................................................................... 1,17 
41. Revelat de fotografies d’infraccions de trànsit per excés de velocitat ................................................. 1,35 
42. Pels relatius a celebració de noces, o de constitució de parella estable, a l’edifici de Cort ................. 108,21 
Cas de residència d’un o ambdós contraents ............................................................................................. gratuït 
43. Pels relatius a celebració de noces, o de constitució de parella estable, al Castell de Bellver ............. 355,40 
Cas de residència d’un o ambdós contraents ............................................................................................. 107,09 
44. Llicència per tenència d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei 50/1999, de 

23 de desembre....................................................................................................................................... 16,39 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PLAQUES, PATENTS, DISTINTIUS I ÚS DE 
L'ESCUT DEL MUNICIPI. CONCEPTE 310,01 
TEXT QUE SE MODIFICA 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 

                   Euros 
1. Placa per a carruatges de viatgers ......................................................................... 13,52 
2. Placa per a numeració d'edificis.............................................................................. 6,20 
3. Ús de l'escut del municipi, per cada 100 unitats o fracció ...................................... 0,66 

Import mínim ........................................................................................................ 8,69 
4. Placa de cens caní (xip) ........................................................................................ 18,19 
5. Placa d'identificació dels cavalls de les galeres de transport urbà (xip)................ 13,91 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA GRUA 
MUNICIPAL I CUSTÒDIA DELS VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESANTS O VOLUMINOSOS 
RETIRATS PER AQUELLA, O PER ALTRES MITJANS, DE LA VIA PÚBLICA, O IMMOBILITZACIÓ 
D'AQUESTS. CONCEPTE 310,02 
TEXT QUE SE MODIFICA 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 Euros 
a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública 

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants.........................................................109,70 
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes.............................89,61 
3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes lleugers, etc...........50,47 
4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la condició de vehicles...............89,61 
 

 En el supòsit que els vehicles o objectes s'hagin de retirar mitjançant grues o altres mitjans de característiques  
o dimensions de què no es disposi, la tarifa de referència estarà constituïda per l'import total de la factura del servei 
prestat per tercer, si fos superior a la taxa corresponent. 
 
 Euros 
b. Estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat amb aquest efecte, per dia 

natural o fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada del vehicle o dies 
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants...........................................................13,91 
2. Turismes i furgonetes..............................................................................................6,70 
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc................................................................2,58 
4. Objectes sense consideració de vehicles .................................................................3,09 

 
Segons la durada de l'estada del vehicle o objecte, les tarifes diàries anteriors se multiplicaran pels següents 
coeficients: 

Durada:   Coeficient: 
Del 1er al 5è dia      1,0 
Del 6è al 10è dia      1,2 
De l’11è al 15è dia      1,5 
Des del 16è dia       2,0 

 
 Euros 
a. Immobilització de vehicles mitjançant procediments mecànics 

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants...........................................................28,84 
2. Turismes i furgonetes............................................................................................26,78 

 
Si en el moment  d'iniciar-se els treballs de retirada o immobilització del vehicle o objecte se suspenguessin  perquè  
el conductor  o  una persona  autoritzada comparegués i adoptàs a les mesures convenients, les tarifes es reduiran un 
50%, el pagament de les quals és requisit indispensable per a l’efectivitat de la suspensió. Aquesta reducció no és 
aplicable en els casos de retirada d’elements que ocupin la via pública indegudament o sense llicència en vigor. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ DE  
PERSONAL. Concepte 310,03 
 

TEXT QUE SE MODIFICA 
ANNEX DE L’ORDENANÇA 

 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE DIA 1 DE GENER DE 2006 
Funcionaris Laborals Euros 

A 0 22,92 
B 1 18,16 
C 2-3-4 13,77 
D 5 11,89 
E 6-7-8 9,23 
 

 En el cas d’ésser exclosos de la convocatòria, la quota se reduirà el 50%. 
 
 A l'efecte exclusiu d'assenyalar les tarifes d'aquesta Ordenança, els nivells del personal laboral han estat 
distribuïts en la forma anterior. 
 L’atribució del grup o nivell respectiu es regirà per la normativa que sigui d’aplicació. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENTS. CONCEPTE 310,04 
TEXT QUE SE MODIFICA 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
1. Personal  
Per hora o fracció:  
Categoria Euros hora 
- Oficial (Cap d’Àrea).................................................. 72,66 
- Oficial (TAE mitjà) ................................................... 69,31 
- Suboficial .................................................................. 42,10 
- Sergent....................................................................... 40,58 
- Caporal ...................................................................... 35,39 
- Bomber conductor ..................................................... 33,90 
- Bomber ...................................................................... 32,56 
 
2. Vehicles 
Per quilòmetre recorregut, d’anada i de tornada: 
 Euros 
- Turisme........................................................................ 0,24 
- Furgó de transport personal ......................................... 0,39 
- Vehicle transport lleuger ............................................. 0,49 
- Furgó auxiliar .............................................................. 0,49 
- Vehicles lleuger auxiliar.............................................. 0,39 
 
Per hora o fracció de funcionament:  
 Euros 
- Autobomba urbana lleugera....................................... 32,84 
- Autobomba urbana pesada ........................................ 42,69 
- Autobomba rural pesada............................................ 42,69 
- Vehicle d’abastament ................................................ 42,69 
- Autoescala mecànica ................................................. 87,34 
- Plataforma articulada................................................. 69,90 
 
3. Equips auxiliars 
Per hora o fracció de funcionament: 
 Euros 
- Grup electrogen, fins a 5 KVA.................................. 16,62 
- Grup electrogen de 5 a 25 KVA ................................ 27,36 
- Motobomba portatil, fins a 200 l./min. ........................ 4,49 
- Motobomba portatil, de 200 a 800 l./min. ................... 5,53 
- Motobomba portatil, de 800 a 1600 l./min. ................. 6,64 
- Motoserra de 15”......................................................... 4,49 
- Motoserra de 8”........................................................... 2,22 
- Llanxa pneumàtica amb motor forabord de 30 HP.... 16,62 
- Equip d’oxitall (oxigen acetilè) ................................... 8,77 
- Martell elèctric ............................................................ 6,64 
 
4. Material d’apuntalament 
 Euros 



 
Gestió Tributària 
 
- Puntal metàl·lic regulable de 3 m. ............................ 32,14 
- Puntal metàl·lic regulable de 4 m. ............................ 63,58 
- Tauló de 4 m. ............................................................ 37,67 
- Tauló de 6 m. ............................................................ 63,59 
- Tractel fins a 1500 Kg. ........................................... 292,90 
- Tractel fins a 3000 Kg. ........................................... 521,54 
- Gats d’estrènyer de 0,5 m. ........................................ 20,23 
- Gats d’estrènyer d’1 m ............................................. 25,72 
 
Excepte en el cas dels taulons de 4 i 6 m., en recuperar-se el material es podrà tornar el 50% del valor pagat pels 
elements reutilitzables, sempre que es trobin en bon estat de conservació.  
 
5. Serveis específics 
 Euros 
- Obertura de porta, per servei .............................................................. 76,22 
- Obertura i/o rescat, a ascensors, per servei......................................... 76,22 
- Bombament d’aigua per inundacions, per hora o fracció ................... 66,33 
- Desconexió d’alarmes, per servei ....................................................... 69,01 
- Reforç de prevenció, per hora o fracció (entre les 6 i les 22 h.) ....... 139,34 
- Reforç de prevenció, per hora o fracció (entre les 22 i les 6 h.) ....... 174,52 
 
El preu de la resta de serveis subjectes es calcularà d’acord amb els preus prevists als apartats anteriors. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 
PREVENTIVA, DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ, DESRATITZACIÓ I DESTRUCCIÓ DE 
QUALSEVOL CLASSE DE MATÈRIES I PRODUCTES CONTAMINANTS O PROPAGADORS DE 
GÈRMENS NOCIUS PER A LA SALUT PÚBLICA, PRESTATS A DOMICILI O PER ENCÀRREC. 
CONCEPTE 310,05 
TEXT QUE SE MODIFICA 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
La tarifa d'aquesta taxa serà la següent:  
1. Serveis de desinfecció de locals:  
 Euros 
1.1. De fins a 100 m3 ............................................................................................... 21,53 
1.2. De 101 a 500 m3 ................................................................................................ 24,31 
1.3. De 501 a 1.500 m3 ............................................................................................ 27,09 
1.4. De 1.501 a 3.000 m3 ......................................................................................... 29,87 
1.5. De 3.001 a 5.000 m3 .......................................................................................... 32,65 
1.6. De més de 5.000 m3 (*)...................................................................................... 32,65 
(*) S’afegeixen 2,01 € per cada 1000 m3  o fracció que passin dels 5000 m3 de volum. 
 
Desinfecció de mobles, roba i efectes d’ús: 
 Euros 
1.7. Fins a un volum mínim de 50 m3 ....................................................................... 10,79 
1.8. De 51 a 100 m3 .................................................................................................. 21,53 
1.9. De 101 a 500 m3 ............................................................................................... 24,31 
1.10. De 501 a 1500 m3 ........................................................................................... 27,09 
1.11. De 1.501 a 3.000 m3 ........................................................................................ 29,87 
1.12. De 3.001 a 5.000 m3......................................................................................... 32,65 
1.13. De més de 5.000 m3 (*).................................................................................... 32,65 
(*) S’afegeixen 2,01 € per cada 1000 m3  o fracció que passin dels 5000 m3 de volum 
 
Desinfecció de vehicles a centres municipals 
 Euros 
1.14. Carros, motocarros i automòbils ........................................................................ 1,39 
1.15. Furgonetes i camionetes..................................................................................... 2,22 
1.16. Camions ............................................................................................................. 4,17 
1.17. Autocars, autobusos, vagons i similars .............................................................. 6,95 
 
2. Desinsectació de locals:  
 Euros 
2.1. Fins a 100 m3 .................................................................................................... 43,05 
2.2. De 101 a 500 m3 ................................................................................................ 48,62 
2.3. De 501 a 1.500 m3 ............................................................................................ 54,18 
2.4. De 1.501 a 3.000 m3 ......................................................................................... 59,74 
2.5. De 3.001 a 5.000 m3 .......................................................................................... 65,30 
2.6. De més de 5.000 m3 (*)...................................................................................... 65,30 
(*) S’afegeixen 4,03 € per cada 1000 m3  o fracció que passin dels 5000 m3 de volum. 
 
Desinsectació de mobles, roba i efectes d’ús: 
 Euros 
2.7. Fins a un volum mínim de 50 m3 ....................................................................... 21,53 
2.8. De 51 a 100 m3 .................................................................................................. 43,05 
2.9. De 101 a 500 m3 ............................................................................................... 48,62 
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2.10. De 501 a 1500 m3 ........................................................................................... 54,18 
2.11. De 1.501 a 3.000 m3 ........................................................................................ 59,74 
1.12. De 3.001 a 5.000 m3......................................................................................... 65,30 
1.13. De més de 5.000 m3 (*).................................................................................... 65,30 
(*) S’afegeixen 4,03 € per cada 1000 m3  o fracció que passin dels 5000 m3 de volum 
 
3. Serveis de desratització 
 Euros 
3.1. De locals tancats de fins a 15 ml de perímetre .................................................. 20,27 
3.2. Per cada 15 m. lineals de perímetre o fracció a partir dels 15 ml. primers........... 2,26 
3.3. De locals tancats, amb espais oberts de pati o superfície exterior. 

S’aplicaran els nombres anteriors pel que fa a la superfície coberta, i, per a 
l’exterior o descoberta, per cada 15 ml. de fracció de perímetre ........................ 2,26 

3.4. De terrenys descoberts i solars, fins a 1000 m2 de superfície............................. 28,90 
3.5. Id. de 1001 a 5000 m2 ....................................................................................... 52,83 
3.6. Id. de 5000 a 10000 m2 ..................................................................................... 65,34 
3.7. Id. de més de 10000 m2 (*) ................................................................................ 65,34 
(*) S’afegeixen 4,55 € per cada 500 m2 o fracció que passin dels 10000 m2 de superfície. 
 
4. Enterrament d’animals 
 Euros 
4.1. Per l’enterrament d’animals domèstics de fins 50 Kg. de pes per unitat.............. 5,15 
4.2. Per l’enterrament d’animals domèstics d’un pes superior a 50 Kg., per Kg. ....... 0,1385 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE SANITARI 
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'EPIZOÒTIES. CONCEPTE 310,07 
TEXT QUE SE MODIFICA 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 

 
a. Recollida i trasllat d’animals, vius o morts 
 Euros 
1. Aus, cans, moixos i altres animals de mida semblant ....................................................................8,81 
2. Bovins, cabrum, equins, porcins, ovins, etc.................................................................................15,76 
 
b. Dipòsit i manutenció d’animals, per dia, comprenent, a més, l’observació sanitària 
 Euros 
3. Aus, cans, moixos, com també cans petits, tipus pequinès ............................................................0,71 
4. Cans mitjancers, tipus cocker spaniel ............................................................................................1,19 
5. Cans grossos, tipus pastor alemany ...............................................................................................1,79 
6. Porcins, ovins, cabrum...................................................................................................................2,96 
7. Equins, bovins, etc.........................................................................................................................4,82 
8. Ventrada (cadells o moixets de menys de 40 dies procedents del mateix part) .............................0,67 
9. Gàbia trampa per moixos (a tornar l’import contra lliurament de la mateixa) .............................13,13 
 
c. Serveis del dispensari d’assistència veterinaria 
10. Cures, cirugia i altres serveis d’assistència sanitària. S’hi aplicarà el barem d’honoraris recomanat pel Col·legi de 
Veterinaris, al qual se sumarà el cost dels productes medico farmacèutics utilitzats, més  0,51 € en concepte de 
despeses d’administració. 
 
d. Sacrifici d’animals 
 Euros 
11. Aus, conills, moixos, i altres animals petits, per unitats ..............................................................4,26 
12. Cabrum, ovins, porcins i qualsevol altre animal de pes superiors als 15 Kg. ..............................5,36 
13. Bovins, equins i altres, superiors als 200 Kg. de pes .................................................................21,76 
 
e. Adopció d’animals per particulars 
14. Els qui adoptin un animal en dipòsit, hauràn d’abonar les taxes meritades segons els epígrafs precedents, més 
1,33 €, en concepte de despeses d’administració. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISITA AL CASTELL I MUSEU DE 
BELLVER. CONCEPTE 310,08 
TEXT QUE SE MODIFICA 

ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 
La tarifa d'aquesta taxa serà la següent, per entrada i visita: 
 Euros 
- Per persona ................................................................................................................................ 2,00 
- Per persona, amb targeta verda.................................................................................................. 1,70 
- Per persona, a traves d’agència ................................................................................................. 1,70 
- Per persona, majors de 65 anys, pensionistes, joves de 14 a 18 anys, joves provists 
del carnet jove o similar, grups culturals organitzats per Institucions Públiques......................... 1,00 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D’INNOVACIÓ. CONCEPTE 310,09 
TEXT QUE SE MODIFICA 
 CONCEPTE 310,09 
 Fonament i naturalesa 
 
ARTICLE 1. Concepte. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els articles 15 a 19 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
aquest Ajuntament estableix la taxa  per prestació de serveis i realització d’activitats de l'Institut Municipal 
d'Innovació, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l’article 57 
de l’esmentat Text Refós. 
 
 Fet imposable 
ARTICLE 2.  

El fet imposable de la taxa és la prestació, per l’Institut Municipal d’Innovació, dels serveis  regulats en 
aquesta ordenança. 
 
 Subjecte passiu 
ARTICLE 3. 

Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei general tributària, que sol⋅licitin els serveis regulats en aquesta ordenança. 
 
 Responsables 
ARTICLE 4. 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries 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 en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 
general tributària. 

 
 Quota tributària 
ARTICLE 5 

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de 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 
ARTICLE 7 

Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol·licitar la prestació del servei o 
activitat, que no es realitzarà ni es tramitarà.si no s’ha efectuat el pagament corresponent. 
 
 Declaració i ingrés 
ARTICLE 8 
1. Les persones o entitats que sol⋅licitin els serveis regulats per aquesta Ordenança hauran d’ingressar l'import de la 

taxa en el moment de fer la sol⋅licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació, conformement amb l’article 
27 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovar pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.  

2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu no es presti el servei o no es realitzi l’activitat, serà procedent la 
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devolució de l’import corresponent. 
 
 Infraccions i sancions 
ARTICLE 9 

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 disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 77 i següents de la 
Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin. 
 
 Disposició final 
 

Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre de 1998. La 
seva darrera modificació, aprovada per acord plenari de                         , entra en vigor a partir del 1 de gener de 
2006. 

ANNEX 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 
Les tarifes d’aquesta taxa són les següents: 
A) SUBMINISTRAMENT DE DOCUMENTACIÓ CARTOGRÀFICA 

1. Subministrament de plànols cartogràfics: 
 La cartografia bàsica del Terme municipal de Palma es divideix en: 
 - Zona a escala 1/500, que correspon al Sòl Urbà i Urbanitzable, segons el Pla General d’Ordenació Urbana 

vigent. 
 - Zona a escala 1/1.200, que correspon al Sòl no Urbanitzable, segons l’indicat Pla General d’Ordenació 

Urbana 
  En tots els casos i circumstàncies la informació cartogràfica que d’institut Municipal d’Innovació 

subministra a tercers es realitza sota la fórmula de “Llicència d’ús”, la qual únicament concedeix al titular el 
dret, no exclusiu ni transferible, a utilitzar la informació cedida i no la seva propietat, la qual és exclusiva de 
l’esmentat organisme. 
 L’Institut Municipal d’Innovació, com a propietari de la informació cartogràfica, es reserva el dret de 
concedir la “Llicència d’ús”, de la informació sol·licitada en les condicions que cregui oportunes amb la 
finalitat de protegir els drets de la seva propietat i la seva correcta utilització i/o difusió. 
 La documentació cartogràfica que subministra l’Institut Municipal d’Innovació és una reproducció, 
limitada o no, dels seus arxius o de les seves bases de dades amb l’estructura, actualització, contingut i 
característiques mètriques que en cada moment pogués tenir l’esmentada informació. 
 
1.1. Valor de la informació 
Cost de la informació per hectàrea 
a) Per a plànols de la zona a escala 1/500 
 Euros 
- Planimetria ........................................................................................................18,26 
- Altimetria ............................................................................................................5,46 
- Serveis i mobiliari urbà .....................................................................................12,81 
- Cartografia completa .........................................................................................36,51 
- Informació cadastral..........................................................................................21,86 
 
b) Per a plànols de la zona a escala 1/2000 
 Euros 
- Cartografia completa ...........................................................................................5,27 
- Informació cadastral............................................................................................4,37 
 
Per a peticions superiors a una hectàrea, per valor de la informació, s’aplicaran els següents coeficients 
reductors decreixents, tenint com a base el cost de la primer hectàrea a mesura que n’augmenti el nombre: 
- Per a la 2ª hectàrea o fracció ...............................................................................0,93 
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- Per a la 3ª hectàrea o fracció ...............................................................................0,82 
- Per a la 4ª hectàrea o fracció ...............................................................................0,72 
- Per a la 5ª hectàrea o fracció ...............................................................................0,62 
- Per a la 6ª hectàrea o fracció ...............................................................................0,52 
- Per a la 7ª hectàrea o fracció ...............................................................................0,41 
- Per a la 8ª hectàrea o fracció ...............................................................................0,31 
- Per a la 9ª hectàrea o fracció ...............................................................................0,21 
- Per a la 10ª hectàrea o fracció .............................................................................0,11 
 
c) Per a plànols de tipus guia de carrers (GIPBASE) 
 Euros 
Superfície mínima de valoració econòmica, subministrament 
i facturació 150 hectàrees 
- Cost per hectàrea.................................................................................................0,04 
  Amb un mínim de................................................................................................5,08 
- Cost de tot el termini municipal de Palma.......................................................491,08 
 
Per a sol·licituds especials d’informació cartogràfica d’altres productes, altres escales o continguts diferents 
als descrits anteriorment s’elaboraran els seus corresponents pressuposts específics amb les limitacions de 
subministrament, ús i confidencialitat de la informació que en cada cas i moment puguin determinar-se. 
 
1.2 Reproducció de la informació 
 La informació cartogràfica sol·licitada podrà ser reproduïda i subministrada en un dels dos suports que 
més endavant es descriuen. 
 En el cas de requerir que la informació sol·licitada sigui subministrada en els dos suports es pagarà el 
cost de les dues reproduccions. 
 
Plànols en suport de paper polièster o similar: confeccionats en monocrom o a color amb traçat automàtic 
(plotter). La informació cartogràfica podrà ser reproduïda a escala diferent a la utilitzada com origen de la 
seva formació (1:500 o 1:2000) sense cost addicional. 
 
Tarifa per plànol en funció de la seva mida amb independència de l’escala: 
 Euros 
Fins a 25 x 25 cm. .................................................................................................7,83 
Fins a 50 x 50 cm. ................................................................................................9,81 
Fins a 75 x 75 cm. ...............................................................................................12,28 
Fins a 100 x 100 cm. ...........................................................................................15,42 
 
En suport magnètic: els fitxers cartogràfics seran gravats i subministrats en disquets de 1.44 Mb. Els formats 
dels fitxers d’informació podran ser gravats en DXF, DWG o DGN. A tal efecte es crearan les taules de 
transformació necessàries que incloguin la informació cartogràfica continguda a cadascun dels grups o menús 
establerts en l’apartat 1.1. 
 Les capes o nivells en DXF, DWG o DGN, així com les seves característiques gràfiques, seran les 
definides per l’IMI, és a dir, no es realitzaran modificacions a l’estructura de la informació acordada per 
exigències dels clients. 
 Per cada disquet o CD el cost per reproducció, gravació i subministrament de la informació és de 6,90 €. 
 

2. Subministrament de fotografies aèries: 
Costs per a la reproducció de fotogrames aeris verticals mitjançant contactes i ampliacions fotogràfiques en 
b/n o color. 
La relació de preus correspon al cost de la primera reproducció d’un original negatiu. 
Per a segones o més reproduccions d’un mateix original negatiu, independentment del tipus que siguin, el 
cost unitari de cadascuna es reduirà en 6,90 €. 
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 Euros 
Contactes .............................................................................................................17,42 
- Ampliacions 
Fins a 25 x 25 cm. ..............................................................................................30,45 
Fins a 30 x 40 cm. ..............................................................................................36,17 
Fins a 40 x 50 cm. ..............................................................................................45,32 
Fins a 50 x 60 cm. ..............................................................................................44,00 
Fins a 70 x 80 cm. ..............................................................................................61,55 
Fins a 80 x 100 cm. ............................................................................................67,17 
Metre quadrat ......................................................................................................74,40 
 

3. Subministrament de còpies de plànols 
Reproducció d’originals de plànols en monocrom amb copiadores de plànols 
 Euros 
Còpia de polièster................................................................................................11,23 
Còpia en paper 
Fins a 62 x 88 cm. ................................................................................................3,55 
Fins a 88 x 123 cm. ..............................................................................................6,68 
La relació de preus correspon al cost unitari per a la primera còpia d’un mateix original. 
Per a segones o més reproduccions d’un mateix original el seu cost unitari de cada una ‘elles es reduirà en un 
30% per a les còpies en paper i un 20% per a les còpies en polièster. 
 

4. Certificacions 
Les certificacions de les característiques dels vols fotogramètrics i de la data d’actualització de la informació 
dels plànols cartogràfics tindran un preu de 7,37 €. 
 

5. Preus unitaris d’informàtica aplicada: 
Concepte Euros 
Utilització del host Teleprocés, per segon.............................................................0,61 
Utilització del host Batch, per segon ....................................................................0,49 
Anàlisis aplicatives Informàtiques, per hora........................................................63,47 
Programació de l’aplicació, assistència a usuaris, per hora .................................46,51 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’EXPEDICIÓ, 
PEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE, D’INFORMES D’ACREDITACIÓ DE 
DISPONIBILITATS D’HABITATGES SUFICIENTS PELS REAGRUPANTS ESTRANGERS I LES SEVES 
FAMÍLIES. CONCEPTE 310,10 
TEXT QUE ES MODIFICA 

Quota tributària 
ARTICLE 5. 
 La quota tributària serà de 70,04 euros per cada informe objecte d’aquesta ordenança 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS  I 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ACCIÓ SOCIAL I A DIVERSOS CENTRES MUNICIPALS. 
CONCEPTE 310,11 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
        
1) SERVEI D’AJUDA A DOMICILI. 
 1. Per hora.................................................. ..................... ..16,87 euros 
 Rendes per càpita mensual (€) Reducció (%) 
 Entre 687,13€ i 866,65€ 50 
 Entre 495,22€ i 687,13€ 75 
 Inferiors a 495,22€ gratuïtat 
  
2) SERVEI DE MENJADOR I ALTRES SERVEIS COMUNITARIS PER A PERSONES MAJORS 
         Euros 
 1. Menjador, per usuari i mes ......................................................  67,63 
 2. Podologia, per servei ...............................................................   6,74 
 3. Perruqueria, per servei.............................................................   5,41 
 4. Dutxa......................................... gratuït (previ informe social) 
 5. Bugaderia .................................. gratuït (previ informe social) 
 
3) CENTRE DE FLASSADERS 

1. Utilització sala d’actes principal (2ª planta), per dia: 
 per entitats socials:.....................................................................................101,48 

        per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre: ..............................190,96 
 2. Utilització sala d’actes petita (2ª planta), per dia: 
  per entitats socials:.......................................................................................67,64 
  per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre: ............................127,31 
 3. Utilització sales polivalents o tallers, per hora: 
  a) Sales taller petites 

- Per entitats socials..................................................................................3,09 
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre .........................6,18 

  b) Sales taller grans 
- Per entitats socials..................................................................................4,12 
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre .........................8,24 

  c) Sales taller amb instal·lació de cuina 
- Per entitats socials..................................................................................8,24 
- Per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre .......................12,36 

 4. Utilització gimnàs (3ª planta), per dia:.........................................................81,18 
 5. Utilització gimnàs (3ª planta), per hora: ......................................................13,52 
 6. Utilització de sales d’informàtica (3ª planta), per hora: 
  per entitats socials:.......................................................................................33,83 
  per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre: ..............................50,92 
      (No s’inclouen les despeses de connexió a Internet) 
 7. Utilització sales multi-usos i altres espais, per dia: 
  per entitats socials:.......................................................................................27,06 
  per institucions públiques i entitats amb ànim de lucre................................50,92 

8. Utilització compartida d’una sala taller com a espai de trobada per les 
entitats socials del barri, per hora1,55 

 9. Servei de tallers de participació, trimestral: .................................................28,64 
   - En famílies nombroses: .....................................................................21,22 
 10. Servei de formació bàsica informàtica, trimestral:.......................................28,64 
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   - En famílies nombroses: .....................................................................21,22 

11. Servei d’exposicions, 15 dies .......................................................................270,53 
       (Inclosos els dies de muntatge i desmuntatge) 
 12. Tallers  Euros 
 a. Serveis de tallers especialitzats, mensual .............................................. ..........22,66 
 b. Serveis de tallers de cuina (material inclòs), mensual ........................... ..........30,90 

13. Utilització del canó multimedia, per dia ..............................................................  61,80 



 
Gestió Tributària 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I 
AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER. 
CONCEPTE 311,00 
TEXT QUE ES MODIFICA 

 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006  
                                   
1. Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi per 

una sola vegada i vehicle 469,68 
2. Expedició de llicència municipal per a la prestació de serveis especials i 

l’abonament, per una sola vegada i vehicle........................................................................... 221,45 
3. Expedició de permís per a la substitució de vehicle afecte a les llicències 

compreses en els dos epígrafs anteriors ................................................................................ 105,06 
4. Per expedició de permís per a transmissió de llicència dels epígrafs 1 i 2........................... 194,67 
5. Per expedició de llicència per a la prestació dels serveis de lloguer en vehicles 

de tracció animal ................................................................................................................... 207,03 
6. Per expedició de permís per a la transmissió de llicència dels vehicles a que es 

refereix l’epígraf anterior ...................................................................................................... 138,02 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
SONOMETRIA I ALTRES D'INHERENTS A L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
RENOUS. CONCEPTE 311,01 
TEXT QUE ES MODIFICA 
  

Quota tributària 
ARTICLE 5 

La quota tributària es determinarà d'acord amb les següents tarifes: 
 Euros 
1. Sonometria a locals o establiments .............................................................................98,76 
2. Precintament i desprecintament d’equips limitadors de renou....................................18,90 
3. Sonometria a vehicles .................................................................................................49,38 
4. Precintament i desprecintament de vehicles ...............................................................18,90 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA 
D'ESTABLIMENTS I ALTRES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE 
EXIGEIXIN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS. CONCEPTE 311,02 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 Euros 
1.1. Un policia de gala, per dia ........................................................................................................... 196,73 
1.2. Un policia de gala, per mig dia (fins 3 hores) ................................................................................ 97,85 
2. Un policia municipal, per hora o fracció........................................................................................... 33,99 
3. Una parella de policies municipals a cavall, per hora o fracció ........................................................ 69,01 
4. Camió de transport de cavalls amb conductor, por hora o fracció .................................................... 81,99 
5. Un policia motorista, per hora o fracció ........................................................................................... 36,82 
6. Un cotxe patrulla, inclosa dotació, per hora o fracció....................................................................... 70,97 
7. Una grua, inclosa dotació, per hora o fracció ................................................................................... 79,72 
8. Un furgó per a transport de materials, inclosa dotació, per hora o fracció........................................ 72,67 
9. Material de senyalització (sense transport), per unitat de senyalització i dia...................................... 2,06 
10.1. Els serveis especials de senyalització, com a conseqüència de mudances, trasllat de mobles 

de domicilis particulars , obres, ús de grues i similars, amb una durada inferior a 48 h. I amb  
reserves d’espai de longitud inferior a 15 metres ......................................................................... 47,90 

10.2. Serveis especials de senyalització de l’epígraf anterior quan la reserva d’espai superi els  
15 metres o les 48 hores .............................................................................................................. 71,84 

10.3. Serveis especials de senyalització de l’epígraf 10.1. quan la reserva d’espai superi els 15 m.  
i la duració sigui superior a les 48 hores ...................................................................................... 95,79 

  La tarifa esmentada pel que fa a mudances i trasllat de mobles de domicilis particulars, compren tant la 
senyalització en el punt d’origen, com en el seu cas, el punt de destinació dins el terme municipal, amb els límits de 
durada i longitud de reserva d’espai que es considerin per l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
11. Autobusos per a transport de policies, per hora o fracció ............................................................... 80,34 
12. Exhibició de la Secció Muntada de la policia local 

12.1. Exhibició amb 8 unitats..................................................................................................... 1.707,74 
12.2. Exhibició amb 6 unitats..................................................................................................... 1.328,70 

13. En els serveis realitzats fora del terme municipal de Palma, a més de la tarificació per hora o fracció dels vehicles 
utilitzats, s’afegirà una tarifa en funció del nombre total del quilòmetres recorreguts, multiplicats per un ràtio unitari 
de 0,19 € per kilòmetre. 
- Si en la prestació d’un servei comprès entre els apartats 1 i 8 requereixen la presència d’un comandament 
intermedi, les tarifes assenyalades s’incrementaran en les quanties següents: 

 Euros  
Oficial    3,20    
Sergent 6,40 
Inspector 10,60  
Comissari 21,20   

- Les quotes que resultin de l’aplicació de la tarifa anterior, s’incrementaran d’un 35% quan els serveis que les 
motiven tinguin lloc entre les 22 i les 6 hores. 
- El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a element inicial el de sortida dels efectius dels 
seus quarters o parcs, i com final el d’entrada als mateixos llocs, una vegada conclòs el servei. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLI-
MENTS. CONCEPTE 311,03 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
A)GENERAL 

Euros  
1) Quota Inicial:................................................................................................................. 202,25  
2) Quota en funció de la superfície: 

Se determinarà multiplicant la superfície de l'establiment per un tipus de euros/m2, d'acord amb la següent 
distribució per trams: 

Superfície del local:     Euro./m2  
Fins 250 m2      0,75 
de 251 a 500 m2      0,68 
de 501 a 1.000 m2     0,60 
de 1.001 a 2.000 m2      0,52 
de 2.001 a 4.000 m2     0,45 
de 4.001 a 7.000 m2      0,38 
de 7.001 a 10.000 m2     0,29 
de 10.001 a 15.000 m2     0,23 
de 15.001 a 25.000 m2      0,16 
més de 25.000 m2      0,08 
La quota inicial més l'import total del valor de l'element superfície del local, resultant de sumar, si escau, els 

valors parcials corresponents a cada tram de superfície de local, calculats els dits valors parcials mitjançant la 
multiplicació del nombre de metres quadrats a computar en cada tram per les euros/m2  assignades a cadascun dels 
dits trams, constituirà la quota de superfície. 

La superfície a considerar serà la total compresa dins del polígon de l'establiment, expressada en metres 
quadrats i, si escau, per la suma de la de totes les plantes (inclosos altells, dependències i similars). No es 
computaran les superfícies no construïdes o descobertes en les quals no es realitzi l'activitat o qualque aspecte d'ella, 
com són les destinades a vials, jardins i similars. 
3) Coeficient multiplicador de situació: 

La quota de superfície es corregirà posteriorment amb l'aplicació d'un coeficient multiplicador de situació 
determinat en funció de la categoria del carrer del local, basada en la classificació de vies municipals aplicable a 
l'Impost municipal sobre Activitats Econòmiques, d'acord amb la següent taula: 

    Coeficient 
    de situació 

Vies de categoria PRIMERA...................................... 1,40 
Vies de categoria SEGONA .........................................  1,30 
Vies de categoria TERCERA .................................... 1,25 
Vies de categoria QUARTA....................................... 1,20 
Vies de categoria CINQUENA................................... 1,15 
Vies de categoria SISENA ......................................... 1,10 

4) Coeficient de qualificació: 
Una vegada aplicat el coeficient de situació, a la quota resultant s'aplicarà el coeficient de qualificació, que 

consisteix en multiplicar per 1 les activitats excloses i per 2 les classificades segons la Llei 8/1995 de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, i disposicions que la desenvolupen i complementen. 

Als garatges particulars no serà d’aplicació el referit coeficient de qualificació. 
5) Sol·licitud simultània de varies activitats: 

Quan es sol·licitin simultàniament varies activitats, se computarà la superfície íntegra juntament amb 
l'activitat principal. Si entre les activitats sol·licitades hi hagués una o varies activitats qualificades, l'activitat 
principal tendria el caràcter referit. Per a determinar el deute tributari, les restants activitats sol·licitades juntament 
amb la principal incrementaran la quota corresponent a aqueixa d'acord amb la següent escala de percentatges: 
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 Increment sobre la 
 quota activitat principal 

 
Per la segona activitat .................................25% 
Per la tercera activitat  ................................15% 
Per la quarta i restants activitats ..................10% 

 
Als efectes d'especificació de les activitats, s'aplicarà el que disposa la normativa que regula l'Impost sobre 

Activitats Econòmiques i, si escau, al Reial Decret 1560/1992, de 18 de desembre, que aprova la Classificació 
Nacional d'Activitats Econòmiques, i disposicions que les complementin i desenvolupin. 
6) Ampliacions d'activitat o de superfície del local: 

Se consideren ampliacions d’activitat: a) la corresponent a una nova activitat al mateix local, emparat per 
una o varies llicències d’obertura, sense modificació de superfície; b) els increments de superfície sense modificació 
de l’activitat o activitats; c) les modificacions d’ambdues variables. La determinació del deute tributari corresponent 
a les ampliacions d'activitat o de superfície del local s'efectuarà calculant la quota corresponent a la nova situació, a 
la qual es deduirà l'import de la quota que correspondria a la situació anterior. En cap cas la quota podrà ésser 
superior a la que resulta de calcular la taxa com a obertura nova, imputant-se la superfície afectada per l’ampliació. 
B) ESPECIAL: 

Autoritzacions temporals per a la instal·lació d'actuacions de fires i circs, una única quota de 156,95 Euros  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSPECCIÓ DE VEHICLES DEL SERVEI 
DE TRANSPORT URBÀ I PROVES D'APTITUD DELS SEUS CONDUCTORS. Concepte 311,04 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 
1. Revisió inicial i cadascuna de les anuals dels automòbils lleugers de lloguer de servei de transport 

urbà i de les galeres de lloguer, per vehicle .................................................................................................16,74 
2. Pràctica de la prova d’aptitud, prèvia a la concessió del permís municipal de conductor, tant pel que 

fa a automòbils lleugers com a galeres, per persona ....................................................................................19,57 
 

Quan escaigui la revisió del permís municipal de conductor d'automòbils lleugers mitjançant els oportuns exàmens o 
proves, també se satisfarà la tarifa en la mateixa quantia que la prevista per a l'obtenció del permís municipal de 
conductor.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
CONCEPTE 312,00 

TEXT QUE ES MODIFICA 
ANNEX DE L’ORDENANÇA 

 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 

Per cada llicència, les tarifes que s'aplicaran seran les següents: 
 A. El 2'53% del cost total previst de l'obra o instal·lació en els casos recollits a l'article 5, A, d'aquesta 

Ordenança. 
1. Les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta. 
2. Les obres d'ampliació d'edificis o instal·lacions de totes classes existents. 
3. Les obres de modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis i les instal·lacions de totes 

classes. 
4. Les obres de modificació de l'aspecte exterior dels edificis i instal·lacions de totes classes existents. 
5. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis, qualsevol que en sigui l'ús. 
6. Les obres que s'hagin de realitzar amb caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text refós 

de la Llei del sòl. 
11. Els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 136 del text refós de la Llei del sòl. 
14. La demolició de les construccions, tret dels casos declarats en ruïna imminent. 
15. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o 

professionals, serveis públics o qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
21.Les obres menors no recollides en altres epígrafs d'aquest article. 
 

 B.   
8. A les parcel·lacions urbanístiques i modificacions de les existents, 0,13 Euros  per metre quadrat. En el 

cas de tramitació d’expedients en que se declara la no necessitat d’obtenció de llicència de parcel·lació, 
15,21 Euros . 

9. En els moviments de terra, com ara desmunts, explanació, excavació i terraplenat, llevat que aquests 
actes estiguin detallats i programats com obres a executar en projectes d'urbanització o d'edificació 
aprovat o autoritzat, 0,16 Euros  per metre cúbic. 

10.En la primera utilització o ocupació dels edificis o instal·lacions en general, 11,12 Euros  per unitat 
d'habitatge, local o instal·lació. 

12. En l'ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions en general: 7,31 Euros  per metre quadrat i any; 
2.,00 Euros  per cent metres quadrats, o fracció, i dia;, 1,46 Euros  per metre lineal i any; i 0,40 Euros   
per cada cent metres lineals, o fracció, i dia. Tot amb un mínim de percepció de 11,00 Euros. 

13. En la modificació de l'ús dels edificis i instal·lacions en general, 0,33 Euros  per metre quadrat, amb 
un mínim de percepció de 32,81 Euros. 

16. En la tala d'arbres integrats en massa arbòria que estigui enclavada a terrenys per als quals existeixi un 
pla d'ordenació aprovat, 2,27 € per cent unitats o fracció amb, amb un mínim de percepció de 32,81 
Euros. 

17. En la col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública, 2,73 Euros  per metre 
quadrat. 

18. En el tancament de solars sense edificar, per metre lineal de tanca 0,11 Euros  per metre lineal de 
tanca, amb un mínim de percepció de 10,41 Euros. 

19. En el pintat o referit de façanes, 0,11 Euros  per metre quadrat, amb un mínim de percepció de 10,41 
Euros.  

20. En la parcel.lació, segregació o divisió de terrenys o finques (segons la Llei 6/1997 de Sól Rústic de 
les Illes Balears), 3,85 Euros  per hectàrea o fracció, amb un mínim de percepció de 114,99 Euros. 

C. Modificació de projectes aprovats d'edificació: 
a. Amb augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del 2,53% de l'augment del pressupost derivat 

de l'ampliació, a més del que pertoqui aplicar segons l'apartat b següent respecte de les modificacions 
que, sense afectar l'ampliació incideixin en la llicència aprovada inicialment. 

b. Sense augment del pressupost inicial. S'aplicarà una tarifa del  0,10% del pressupost inicial relatiu a la 
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suma de superfícies de les dependències modificades (en configuració i/o buits), segons certificació 
emesa pel director tècnic d'aquella, amb un mínim de percepció de 114,99 Euros. 

 
D. En les sol·licituds de pròrroga de llicències, el 2,53% del valor de l'obra pendent de realització, segons 

certificat emès pel director tècnic d'aquella, excloent la primera pròrroga sol·licitada amb els requisits 
prevists a la Llei de disciplina urbanística 10/90, de 23 d'octubre, del Govern Balear. 

 
E. En els actes d'edificació i ús del sòl i aquells altres prevists a la Llei de disciplina urbanística que 

realitzessin particulars a terrenys de domini públic, s'adoptaran com tarifes, segons els casos, els 
epígrafs precedents. 

 
F. En tots els casos anteriors, quan s'insti la renúncia o desistiment de la llicència sol·licitada, abans de 

concedir-ho o denegar-ho, serà d'aplicació la meitat de la tarifa i es tramitarà la devolució de l'excés 
ingressat per autoliquidacions, a sol·licitud de l'interessat. 

 
G. Quan se sol·liciti llicència per a la rehabilitació d'edificis o per efectuar qualsevol obra a edificis 

catalogats i també per a la rehabilitació d'edificis que siguin objecte de subvencions de fons europeus i/o 
del Pla Mirall, i igualment per a la rehabilitació i construcció d'edificis dins la zona d'actuació de la 
Iniciativa Comunitària Urbana, Projecte Temple, s'exigirà la meitat de les tarifes resultants dels apartats 
anteriors, en els casos que siguin aplicables. 

 
H. Per a les tarifes en què no s'assenyali expressament un mínim de percepció o facturació, aquest serà 

igual a 15,43 Euros. 
 

I. Se reduirà un 50% la quota de les llicències que afectin única i exclusivament a: 1) Obres o instal·lacions 
de mesures d’estalvi d’aigua (instal·lació de comptadors individuals, aljubs i d’altres); 2) edificacions o 
instal·lacions d’energia fotovoltàica i/o plaques solars per aigua calenta sanitària; i 3) substitució de 
portes, finestres o altres elements de PVC per altres materials. 
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TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA. Concepte 312,01 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA  
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 Euros 
 
1. A les sol·licituds sobre guals, reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega o 

descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i anàlegs, prohibicions d’estacionament o horaris, 
encara que aquests siguin provisionals per obres o altres circumstàncies, quan únicament sigui 
necessari pintar els senyals, així com també el subministrament i col·locació de la placa de gual, i 
s’accedeixi a la sol·licitud ................................................................................................................... 198,41 

2. A la mateixa classe de peticions, quan no s’hi accedeixi o l’interessat renunciï ...............................  55,17 
3. Repintar els senyals autoritzats davant els accessos, a les vorades o a la calçada ............................   50,61 
4. Subministrament i col·locació de la placa de gual, exclusivament ....................................................  97,08 
5. Reposició de la placa de gual, en els casos de retirada de la placa per falta de pagament de taxes 

conforme l’Ordenança municipal de circulació, aprovada per Acord plenari de 14-6-2001............... 114,54 
6. Substitució conforme a la Disposició transitòria única de l’Ordenança municipal de circulació, 

aprovada per Acord plenari de 14-6-2001...........................................................................................  100,24 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS.Concepte 
312,02 

TEXT QUE ES MODIFICA 
 
ARTICLE 6 

La quota tributària s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 
A) Tramitació d’instruments de Planejament. 

 1) Tramitació de modificacions del Pla general, plans especials, plans parcials i les seves modificacions: 
2,32 Euros per cada 100 m2, o fracció, d'aprofitament, amb un mínim de percepció de 384,89 Euros. 

 2) Delimitació d'unitats d'actuació: 
1,15 Euros  per cada 100 m2 d'aprofitament, amb un mínim de percepció de 192,45 Euros. 

 3) Declaració d'interès general en sòl rústic: 
1,15 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament, amb un mínim de percepció de 192,45 Euros. 

 4) Estudis de detall. 
a) En el supòsit de més d'un propietari interessat: 1,15 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament, amb un 

mínim de percepció de 192,45 Euros. 
b) En el supòsit de un sol propietari interessat: 0,38 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament, amb un mínim 

de percepció de 192,45 Euros. 
Les modificacions, que no comportin increment de superfície d’aprofitament, del que està previst en els 
apartats 2), 3) i 4) tributaran al 50% de les tarifes corresponents. 

B) Tramitació d’instruments de gestió. 
 1) Projectes de reparcel·lació:1,15 Euros per cada 100 m2 d'aprofitament. 
 2) Projectes de compensació que requereixin Junta de Compensació: 1,15 Euros  per cada 100 m2 

d'aprofitament. 
 3) Projectes de compensació de propietari únic: 0,38 Euros  per cada 100 m2 d'aprofitament. 
 4) Projectes de procediment abreujat: 0,38 Euros  per cada 100 m2 d'aprofitament. 

 5)  Tramitació de projectes d'urbanització i d'instal·lació de serveis públics: 
- 2'53 % dels cost total previst de les obres i instal·lacions.  

 6)  Modificacions dels projectes referits a l'apartat anterior:  
- El 2'53% de la diferència resultant entre el pressupost inicial i el modificat.  

Amb un mínim de percepció de 192,45 Euros per a tots els instruments de gestió urbanística. 
C) Serveis de protecció de l’edificació, a instància de part: 

1. Inspecció d’edificis, per part de tècnics, en relació a les condicions de seguretat i salubritat de caràcter 
públic, sol·licitades per particulars interessats: 88,58 € per cada informe 

2. Ordre d’execució d’obra, a realitzar pels propietaris en compliment del deure de conservació dels edificis en 
condicions de seguretat i salubritat públiques: el 2’53% sobre el cost total previst pels Serveis tècnics. 

3. Tramitació d’expedients de declaració de ruïna en immobles, a sol·licitud de part interessada:  
3.1 Per cada visita d’inspecció efectuada sobre condicions de seguretat i salubritat de caràcter públic: 88,58 
euros. 
Pel dictamen pericial, amb valoració de les obres a realitzar: el 5,07% del cost estimat pels Serveis tècnics. 
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ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS D'US PÚBLIC 
LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, 
BASTIDES I SIMILARS. CONCEPTE 316,01 
 

TEXT QUE ES MODIFICA 
 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 
1. Per a tots els terrenys d’ús públic local, per m2 i dia d’ocupació o fraccions ............................................. 0,35 € 
 
 En el cas de les sol·licituds de talls de la via pública, la superfície d’ocupació es calcularà  multiplicant la 

longitud de la illeta afectada per l’amplària del carril de circulació, i s’exigirà un mínim de percepció de 70 
euros per dia d’ocupació. 

  
2. Per cada sac d’obres, enderrocs i similars comercialitzats per empreses que hagin concertat 

l’ocupació amb l’Ajuntament1,5 € 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS TERRENYS DE 
TITULARITAT PUBLICA LOCAL AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS, PER EXTENSIÓ 
D’ACTIVITAT. CONCEPTE 316,02.  
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA  
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 
 Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
A) Per metre quadrat o fracció i dia natural o fracció d'ocupació: 

 Euros 
1. En vies de categoria especial 0,44 
2. En vies de primera categoria 0,30 
3. En vies de segona categoria 0,23 
4. En vies de tercera categoria 0,13 
5. En vies de quarta categoria 0,08 

 
 

B) Es consideraran vies de categoria especial les següents: 
 

Alemanya, Avinguda  
Alexandre Rosselló, Avinguda 
Almoina, Plaça 
Antoni Marquès 
Antoni Maura, Avinguda 
Aragó (tram entre Avdes. a Gabriel Maura) 
Arenal, Carretera 
Argentina, Avinguda 
Baró de Pinopar 
Bartomeu Riutort 
Born, Passeig 
Capellers, Plaça 
Capitán Salom 
Cardenal Rossell 
Catalunya 
Compte de Sallent 
Cort, Plaça 
Drassana, Plaça 
Ecce Homo, Plaça 
Espanya, Plaça 
Gabriel Alomar i Villalonga, Avinguda 
Gabriel Roca, Passeig. 
General Ricardo Ortega 
General Riera 
Gomila, Plaça 
Jaume II 
Jaume III, Avinguda 
Joan Miró 
Joan March, Avinguda 
Josep Tous Ferrer 
Llotja, Plaça 
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Major, Plaça 
Mallorca, Passeig 
Mar Menor 
Mare de Déu de la Salut, Plaça 
Marquès de la Fontsanta 
Marquès del Palmer 
Mercat, Plaça 
Miquel Pellisa. 
Nacional, Avinguda 
Olivar, Plaça 
Oms 
Parc de la Mar  
Parcel·les 
Palau Reial 
Pescateria, Plaça 
Porta Pintada, Plaça 
Portugal, Avinguda 
Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca 
Rei Joan Carles I, Plaça 
Reina, Plaça 
Rosari, Plaça 
Sagrera, Passeig 
Salvador Coll, Plaça 
Sant Francesc, Plaça 
Sant Miquel 
Santa Eulàlia, Plaça 
Sindicat 
Torrent (zona Passeig Gabriel Roca) 
Weyler, Plaça. 

 
La classificació de les restants vies se correspondrà amb les fixades en la "Classificació de Vies 

Municipals a efectes d'aplicació de les ordenances de exaccions" aprovada per aqueix Ajuntament. 
 

C) Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques de 
diferent categoria, s'aplicarà la tarifa corresponent a la via de categoria superior. En els aprofitaments de 
béns de titularitat pública local que no siguin vies públiques s’aplicarà la tarifa corresponent a la del carrer 
de superior categoria dels que hi tingui accés. 
 

  



 
Gestió Tributària 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS MITJANÇANT 
PARADES, TRASTS, CASETES DE VENDA, INDÚSTRIES DEL CARRER, AMBULANTS, 
ESPECTACLES, ATRACCIONS I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS A TERRENYS D’US PÚBLIC. 
CONCEPTE 316,03 
TEXT QUE ES MODIFICA 

 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2006 

 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
Superfície ocupada Euros per m2 i any Euros per m2 i dia natural o fracció 
- els primers 100 m2 ...................................40,21..................................................0,11 
- de 101 a 200 m2 .......................................36,19..................................................0,10 
- de 201 a 300 m2 .......................................32,58..................................................0,09 
- de 301 a 400 m2 .......................................29,32..................................................0,08 
- de 401 a 500 m2 .......................................26,36..................................................0,07 
- més de 500 m2 .........................................23,73..................................................0,06 
 
En cap cas la quantia de la taxa serà inferior a 6 €, quantitat que s’estableix com tarifa mínima d’aquesta taxa. 
 
 Euros 
a) Per filmació de pel·lícules amb finalitat lucrativa i amb ocupació de via pública de mes de 10 

m2, sense altres limitacions que les condicions de la llicència, en aquells casos que no estiguin 
emparades per conveni. Per dia o fracció677,49 

b) Igual al  punt a), quan les empreses estiguin emparades per conveni de col·laboració392,53 
c) Per gravació de reportatges, documentals, espots publicitaris i video-clips amb finalitat 

lucrativa realitzats amb càmeres mòbils de vídeo analògic, digital, DVD o qualsevol altre tipus 
de gravació similar en suports magnètics o digitals o en pel·lícules de 8 o 16 mm., que  
reuneixin totes les següents condicions: 
- No interferir al trànsit rodat ni el peatonal. 
- No ocupar la via pública més de 10 m2 amb trípode, reflectors solars i algun element senzill. 
- No intervenir mes de 12 persones i 2 vehicles tipus turisme o furgoneta, no camions. 
- No usar tanques, decorats, cadafals, grues, focus, grups electrògens, camions o similar. 
Per dia o fracció109,27 

d) Igual al punt c), però en llicències de validesa des de 3 a 12 mesos fins al 31 de desembre de 
l’any en curs, per mes o fracció327,82 

e) Per realització de fotografies comercials, sense assentament fixo (no fotografia ambulant), per 
dia o fracció35,01 

f) Per realització de fotografies comercials, amb llicències de validesa des de 3 a 12 mesos fins al 
31 de desembre de l’any en curs, per trimestre o fracció173,00 

 
 Els programes informatius i els curt-metratges experimentals o artístics sense finalitat lucrativa i les pràctiques 
de camp de les escoles de cinema realitzades sense ocupar la via pública amb infraestructura no estan subjectes a 
aquesta taxa.  
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL⋅LACIÓ DE PARADES DE VENDA EN 
DETERMINADES ZONES DELS TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL I PER PRESTACIÓ DE SERVEIS A 
MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS. CONCEPTE 316,05 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
1. Mercats permanents Euros 

- Per metre lineal i any ..........................................................................................................322,39 
- Per metre lineal i trimestre natural ........................................................................................80,60 
 

2. Mercats temporals 
A. Mercats de 3 dies setmanals 
- Per metre lineal i trimestre natural ........................................................................................38,11 
 
B. Mercats de 2 dies setmanals 
- Per metre lineal i trimestre natural ........................................................................................25,75 
 
C. Mercats de 1 dia setmanal 
- Per metre lineal i trimestre natural ........................................................................................12,36 
 
D. Les Meravelles 
- Per metre lineal i dia ...............................................................................................................1,03 
 

3. Fires 
- Per metre lineal i dia ...............................................................................................................1,03  

 
Per a la determinació de les tarifes es prendrà com a base el metre lineal de façana de venda o servei, en el 

benentès que a les parades que facin cantó s'hauran de sumar els costats dels angles que formin. 
En aquelles parades de mercat en què el nombre de metres sigui de difícil determinació, es calcularà com l'e-

quivalent l'arrel quadrada de la seva superfície expressada en metres quadrats. 
 Si la mida de la longitud no resulta un nombre enter es calcularà la taxa en proporció a la quantia de la 

tarifa establerta per metre lineal.  
 
 



 
Gestió Tributària 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SOL I VOL DELS 
TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL. CONCEPTE 316,06.  
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA  
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2006 
 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
 Euros 
1. Per cada metre lineal de cable subterrani conductor d’energia elèctrica, de senyal telefònica, 

de fibra òptica, o similar, per any...................................................................................................... 0,32 
 
2. Caixes de distribució i derivació d’electricitat, o similar, cadascuna, per any .................................. 1,46 
 
3. Estacions transformadores subterrànies i casetes de maniobres, que ocupin fins a 18 m2 ,  
 unitat i any ...................................................................................................................................... 44,86 
 En les de més dimensió, es calcularà el preu en proporció a la superfície ocupada, en relació 
 a l’exposada abans. 
 
4. Canonades per a la conducció d’àrids, líquids o gasos, per metre lineal i any ................................. 0,32 
 En cas de gasos i líquids que ofereixin perillositat, per metre lineal i any ........................................ 0,47 
 
5. Cambres i corredors subterranis per a usos industrials o particulars, inclosos els gruixos de les 
 parets, la solera i el sostre, per metre cúbic i any ............................................................................ 41,66 
 Per als dipòsits subterranis de venda de carburants per a l’automoció, per m3 i any..................... 159,99 
 
6. Pals per al sosteniment de cables conductors, per unitat i any .......................................................... 7,81 
 
7. Torres metàl·liques per al sosteniment de cables conductors, per unitat i any ................................ 15,61 
 
8. Suports amb aïlladors o permòdols, adossats a edificació, que volin damunt la via pública, 
 per cada 100 suports i any................................................................................................................. 2,19 
 
9. Mènsules o cavallets, amb els seus suports i aïlladors, per unitat i any ............................................ 1,58 
 
10. Quioscs i casetes transformadores i anàlegs amb superfície de fins a 18 m2, per unitat i any ........ 44,75 
 En les de més de 18 m2, es calcularà el preu en proporció a la superfície ocupada, en relació 
 a l’exposada abans.  
 
11. Cables conductors aeris, d’alta o baixa tensió, per metre lineal i any............................................... 0,49 
 
12. Rails, per metre lineal i any .............................................................................................................. 2,48 
 
13. Bàscules i altres aparells de venda automàtica, tret dels destinats a la venda de carburants,  
 de la qual la superfície d’aprofitament s’establirà traçant a partir de la projecció en terra de 
 l’aparell una línia o perímetre paral·lel a la mateixa, situada a un metre de distancia,  
 per m2 o fracció i any ........................................................................................................................ 2,48 
 
14. Estacions o assortidors per a venda de gasolina o altres carburants, per m2 de superfície  
 ocupada i any ................................................................................................................................. 16,78 
 La superfície a tenir en compte, serà la compresa dins el perímetre de l’estació o assortidor, 
 i en tot cas, amb un mínim de 15 m2.  
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 En defecte d’això, la tarifa que determinin en cada moment normes de rang superior. 
15. Banderoles publicitàries fixades a les faroles d’enllumenat o a altres elements del mobiliari  
 urbà, per cada cara útil de banderola i dia......................................................................................... 0,31 
 
16. Publicitat comercial sobre pannells o xarxes de seguretat de bastides d’obra sobre les façanes 
 o sobre la projecció de la via pública, per metre quadrat o fracció i dia........................................... 0,31 
 
17. Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública, per caixer i any, en funció de la  
      categoria del carrer on s’ubica el caixer, basada en la classificació de vies municipals aplicable a  
      l'Impost municipal sobre Activitats Econòmiques: 
               Caixers situats a: 

Vies de categoria primera ....................................... 525,30 
Vies de categoria segona .............................................. ....................................................... 490,28 
Vies de categoria tercera ....................................... 455,26 
Vies de categoria quarta ......................................... 420,24 
Vies de categoria cinquena..................................... 384,22 
Vies de categoria sisena ......................................... 350,20 

 . 
 
 



 
Gestió Tributària 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE 
LES VORAVIES I LES RESERVES DE LA VIA PUBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, 
PROHIBICIÓ D'ESTACIONAMENT I CARREGA O DESCARREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL CLASSE. CONCEPTE 317,00 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2006 
 

 Categoria de la via Euros 
A. Entrada de vehicles a través de les voravies: 

1. Per cada pas a l’interior d’una finca o solar que, sense ser 
cotxera o garatge públic, pugui contenir fins a 4 turismes,  
carros, etc., o fins a 10 motocicletes o bicicletes, per any 1ª............................... 103,42 
 2ª................................. 80,78 
 3ª................................. 47,10 
 4ª................................. 30,76 
  
1.2 Els mateixos, en el cas de guals nocturns 1ª................................  87,91 
 2ª................................. 68,67 
 3ª................................. 40,04 
 4ª................................. 26,14 
 
2. Els mateixos, quan puguin contenir més de 4 turismes, carros, 
etc., o més de 10 motocicletes o bicicletes, per any 1ª............................... 132,97 
 2ª............................... 103,87 
 3ª................................. 60,55 
 4ª................................. 39,54 
 
3. Per cada pas a l’anterior d’un garatge públic, cotxera d’autocars 
o camions o cotxes de línia, tallers de reparacions, de construcció, 
etc., per any 1ª............................... 221,61 
 2ª............................... 173,11 
 3ª............................... 100,93 
 4ª................................. 65,90 
 

B. Per reserves d’espai de la via pública per a aparcament exclusiu,  
prohibició d’estacionament, càrrega o descàrrega de mercaderies 
de qualsevol classe (quan aquesta reserva es faci per un sol bene- 
ficiari), per cada metre quadrat, amb un mínim de 10 m2, per any 1ª................................. 15,33 
 2ª................................. 11,97 
 3ª................................... 6’97 
 4ª................................... 4,55 
 

Les categories de les vies públiques es correspondran amb les incloses a la Classificació de vies municipals a 
efectes d'aplicació de les ordenances d'exaccions, aprovada per aquest Ajuntament. 

Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat a la confluència de dues o més vies públiques de diferent 
categoria, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior. 
 
 



 
Gestió Tributària 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES I SIQUIES EN 
TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIMENT O VORAVIES A LA 
VIA PUBLICA. CONCEPTE 317,02. 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 ANNEX DE L’ORDENANÇA 
 TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006 
 
 Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
 Euros 
1. Per metre lineal i dia .................................................................................................................... 0,54 
 
 
 


