
NOTA: Caso de que se produzca eficazmente la notificación individual a través de Correos, los plazos se computaran a partir de ésta, salvo que
sea anterior a la publicación del presente edicto.

Nº DE FECHA LUGAR DE LA SANCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS POBLACION
EXPEDIENTE DENUNCIA INFRACCION IMPUESTA INFRACTOR ACTUAL
16074 03/01/2011 LLUM 90,0 LAMA TRUJILLO MIGUEL MANACOR
16087 21/02/2011 PLA D’EN COSSET, ES 90,0 LOPEZ ORTEGA ANTONIO MANUEL CALA RAJADA
23818 07/02/2011 RAMON LLULL 90,0 TORREMOCHA GONZALEZ JORGE CALA RAJADA
23601 03/02/2011 PEDRERES, DE SES 90,0 GROBER JURGEN FRANZ CAPDEPERA
23917 01/02/2010 CERVANTES 90,0 ABRIL HERRERA LAURA CAPDEPERA
23820 09/02/2011 CAMPET, DES 90,0 HENKEL KARSTEN CALA RAJADA
24509 05/02/2011 ISAAC PERAL 90,0 MARI MORENO MARIA DE LAS NIEVES CAPDEPERA
23821 09/02/2011 CAMPET, DES 90,0 CAZORLA FERNANDEZ JOSE CALA RAJADA
22533 06/02/2011 LLEGITIMES, DE SES 90,0 CRISTO HEREDIA ESTRELLA CALA RAJADA
24570 16/02/2011 PIZARRO 90,0 CEBRIAN SANTIAGO RUT CAPDEPERA
22792 16/02/2011 DOCTOR FLEMING 90,0 GASTON VASILE PALMA DE MALLORCA
24571 17/02/2011 MESTRE VICENS NADAL 150,0 BUXBAUM BANGER BARBARA HANNELORE CALA RAJADA
23915 01/02/2011 LLEVAMANS, DE’S 90,0 VIZUETA RUIZ JUAN CALA RAJADA
23395 19/02/2011 RAMON FRANCO 90,0 SILVA VARGAS JOSEFA CALA RAJADA
24511 19/02/2011 ISAAC PERAL 90,0 VIDAL AVELLANEDA BARTOLOME CALA RAJADA
24512 19/02/2011 ISAAC PERAL 90,0 CAMACHO BOVER ANTONIO PALMA DE MALLORCA
24514 19/02/2011 ISAAC PERAL 90,0 BALLESTEROS SATTLER HUGO CALA RAJADA
23916 20/02/2011 RAMON FRANCO 90,0 BOVER BONNIN SEBASTIAN FRANCISCO CALA RAJADA
23396 22/02/2011 JUAN SEBASTIAN ELCANO 150,0 FLOREZ SALAZAR NORHA RUTH CALA RAJADA
23602 25/02/2011 CIUTAT 90,0 PUTZ STEFAN CAPDEPERA
23551 20/02/2011 PORT, DES 90,0 RIERA TRUYOLS ANTONIA MANACOR
23552 20/02/2011 PORT, DES 90,0 GARCIA BENITEZ JESUS CAPDEPERA
24662 22/02/2011 TRITON 90,0 FERNANDEZ LAREU PEDRO MANUEL CALA RAJADA
21419 23/02/2011 FLOREAL 150,0 GARCIA PAZ MARIA ANGELES CALA RAJADA
23653 24/02/2011 MALLORCA 90,0 PARRA CAPDEVILA ZAIDA CALA RAJADA
21421 26/02/2011 BUSTAMANTE 90,0 JIMENEZ VIDAL SEBASTIAN SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
21422 26/02/2011 MENDEZ NUÑEZ 90,0 WLADISLAW FRANK CALA RAJADA
22079 26/02/2011 LEONOR SERVERA 150,0 MARQUEZ VALLE MANUEL CALA RAJADA
24604 26/02/2011 ISAAC PERAL 90,0 VIDAL DURAN VICTOR MANUEL CALA RAJADA
16086 23/02/2011 CENTRE 90,0 INVERSIONES MADRILEÑAS 2001 A S.L PALMA DE MALLORCA
23324 28/02/2011 ESPARRAGUERA, N’ 90,0 CARO RISTOLAINEN PAULA CATALINA ESPORLES
16090 01/02/2011 PAU 90,0 GARCIAS MAS APOLONIA SON SERVERA
23970 24/02/2011 MENDEZ NUÑEZ 90,0 GARCIA WALTER ANDRES CALA RAJADA
23326 01/03/2011 ESPARRAGUERA, N’ 90,0 ROBLES GALLARDO ALEXANDRA MARIA CAPDEPERA
23503 05/03/2011 COL.LEGI 90,0 MASSANET SIRER JOSE CAPDEPERA
21973 05/03/2011 TAFONA NOVA 90,0 BLAZQUEZ GALLARDO JUAN CALA RAJADA
22188 05/03/2011 PORT, DES 90,0 CRUZ MOYA JUAN CAPDEPERA
22994 03/02/2011 LEONOR SERVERA 90,0 KLEMENT DETLEF PETER CALA RAJADA
24709 07/03/2011 LEONOR SERVERA 90,0 PANIFICADORA CAN ENRIQUE CAPDEPERA
24708 04/03/2011 PAU 90,0 MIGUEL GALMES XERAFI CALA RAJADA
23828 04/03/2011 JUAN SEBASTIAN ELCANO 90,0 ZARALLO GARCIA JUAN LORENZO ARTA
23827 04/03/2011 JUAN SEBASTIAN ELCANO 90,0 BIBILONI SERVERA BARTOLOME CAPDEPERA
23830 04/03/2011 JUAN SEBASTIAN ELCANO 90,0 FRANKE MARIANO JUAN CALA RAJADA
21426 10/03/2011 AGULLA, DE L’ 70,0 MARTIN SKLENAR CALA RAJADA
21427 10/03/2011 AGULLA, DE L’ 70,0 DOCKALOVA VERONIKA CALA RAJADA
21201 11/03/2011 MAR, DEL 60,0 CASTAÑO PANIAGUA SILVIA PALMA DE MALLORCA
23325 01/03/2011 ESPARRAGUERA, N’ 90,0 CARO RISTOLAINEN PAULA CATALINA ESPORLES
23922 04/03/2011 ISAAC PERAL 150,0 BEECKMAN ANNE MARIE F CALA RAJADA
23923 04/03/2011 ISAAC PERAL 90,0 LOPEZ TERRIENTE JOSE INCA
23926 04/03/2011 ISAAC PERAL 90,0 SANCHO GIL BARTOLOME ARTA
23510 16/03/2011 RAMON FRANCO 90,0 MULLER LINDA ANN SON SERVERA
23507 16/03/2011 LEONOR SERVERA 90,0 FULLANA FRAU FRANCISCA CALA RAJADA
23509 16/03/2011 RAMON FRANCO 90,0 PICO GINARD MAGDALENA CALA RAJADA
23508 16/03/2011 RAMON FRANCO 90,0 HATWIG ALEXANDER GUNTER CALA RAJADA

Capdepera, a 17 de marzo de 2011.
EL ALCALDE, JOSÉ ANDRÉS GALLEGO MÉNDEZ.

— o —

Ajuntament de Deià
Num. 6609

Fem públic que durant el termini d’exposició pública de la modificació de les següents ordenances: taxa per el servei de classes de musica; de l’ordenança
reguladora de l’impost sobre bens immobles (IBI) i l’ordenança fiscal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. no s’han presentat cap recla-
mació, per la qual cosa es considera aprovat definitivament, procedint a la publicació del esmentats acords:

TEXTE DE L’ORDENANÇA

ORDENANÇA FISCAL DEL IMPOST DAMUNT BÉNS IMMOBLES

ARTICLE 1er.-
De conformitat amb el previst a l’article 72 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el tipus de

gravamen del impost damunt bens immobles aplicable en aquest Municipi, queda fixat en els termes que s’estableixen a l’article següent.

ARTICLE 2on.- Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen del impost damunt bens immobles aplicable als bens de naturalesa urbana queda fixat en el 0’49 ( entrant en vigor per l’any 2012)
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2. El tipus de gravamen del impost damunt bens immobles aplicable als
bens de naturalesa rústica queda fixat en el 0.65%.

Se estableix els tipus diferenciats indicats a continuació: US Oci i
Hoteleria (us turístic codis G tipus 0’85 (abans 0’88) valor cadastral mínim
1.200.000,00 euros.(entrant en vigor per l’any 2012)

ARTICLE 3er.- Bonificacions
Podran gaudir d’una bonificació els subjectes passius que ostentin la con-

dició de titulars de famílies nombroses i sempre que el valor cadastral de l’ha-
bitatge que constitueixi el domicili familiar no superi els 300.000,00€ el per-
centatge de dita bonificació serà: del 90%

L’import dels valors cadastrals consignats s’actualitzarà anualment, a par-
tir de l’any 2011, mitjançant l’aplicació successiva del percentatge de variació
que experimenti amb caràcter general els valors cadastrals dels immobles
urbans de conformitat amb la Llei de pressuposts generals de l’Estat. 

La citada bonificació, que s’atorgarà per termini anual, es concedirà a
petició del interessat, que haurà d’efectuar-la abans del dia 30 de novembre de
l’exercici per el que es sol·licita la bonificació, acreditant el compliment de les
condicions per poder gaudir-les s’haurà d’aportar:

- Escrit de sol·licitud, identificant l’immoble mitjançant una fotocòpia del
darrer rebut del Impost sobre Bens Immobles.

- Certificat de convivència de tots els membres de la unitat familiar
- Titularitat de l’immoble
- Certificat de família nombrosa, expedit pel Consell Insular de Mallorca,

vigent l’any de la sol·licitud.
- Darrer rebut pagat de l’impost de Bens Immobles de l’habitatge objecte

de la bonificació.

La administració municipal, rebudes les peticions, amb un informe previ
dels serveis tècnics, declararà la procedència de la subvenció que es farà efecti-
va per medi de compensació 

ART ICLE 4
Quan el contribuent sigui pensionista o/i que tingui una edat igual o supe-

rior als 65 anys tindrà dret a una subvenció del 55% sempre que es compleixin
els següents requisits:

a) Que els ingressos integres dels membres de la unitat familiar integrada
pel subjectes passius de l’impost de bens immobles i els que formin part de la
referida unitat familiar siguin inferiors a l’SMI segons els següent barem:

Unitats familiars d’1 membre, sense superar una vegada l’SMIS
Unitats familiars de 2 membres sense supera 1,25 vegades l’SMI
Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI
Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades l’SMI
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI
Per cada membre més s’aplica un índex de + 0’5..

b) Que el valor cadastral de l’immoble sigui igual o inferior a 300.000€
Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de novembre de l’exercici

objecte de la petició amb la següent documentació
Fotocopia del rebut pagat de l’IBI referit al darrer exercici posat al cobro

que afecti al domicili d’empadronament
Fotocopia de l’escriptura publica de propietat de l’habitatge objecte de la

petició (domicili d’empadronament)
Fotocopia DNI
Certificat d’INSS acreditativa de la situació del contribuent, si es el cas
Certificat d’ingressos emes per AEAT
La Administració municipal, rebudes les peticions, amb un informe previ

dels serveis tècnics, declararà la procedència de la subvenció, que es farà efec-
tiva per medi de compensació

Quan tots els membres de la unitat familiar es trobin en situació d’atur
durant el termini de sis mesos ininterromputs abans de l’acreditació de l’impost
el percentatge de la subvenció serà d’un 55% si es complexin a mes els següents
requisits

c) Que els ingressos integres dels membres de la unitat familiar integrada
pel subjectes passius de l’impost de bens immobles i els que formin part de la
referida unitat familiar siguin inferiors a l’SMI segons els següent barem:

Unitats familiars d’1 membre, sense superar una vegada l’SMI
Unitats familiars de 2 membres sense supera 1,25 vegades l’SMI
Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI

Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades l’SMI
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI
Per cada membre més s’aplica un índex de + 0’5..

d) Que el valor cadastral de l’immoble sigui igual o inferior a 300.000€

Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de novembre de l’exercici
objecte de la petició amb la següent documentació

Fotocopia del rebut pagat de l’IBI referit al darrer exercici posat al cobro
que afecti al domicili d’empadronament

Fotocopia de l’escriptura publica de propietat de l’habitatge objecte de la
petició (domicili d’empadronament)

Certificat de vida laboral
Certificat o informe del SOIB acreditatiu de la situació d’atur dels mem-

bres de l’unitat familiar amb els dades d’alta adients
Certificat de convivència
Certificat d’ingressos emes per AEAT

Aquesta bonificació nomes serà aplicable als treballadors per conte aliena

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal, amb la darrera modificació de data 4 de
febrer de 2011 prèvia la seva publicació al BOIB dins els terminis previstos a
l’article 17.4 del R.D.L. 2/2004, entrarà en vigor a partir de la publicació al
BOIB , continuant la seva vigència fins que sigui derogada o modificada.

Nº 4ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

CAPITULO I.

Articulo 1º.

1.- Constitueix el fet imposable de l’impost de l’increment del valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a con-
seqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol dret real de gaudi,
limitatiu del domini, sobre els referits béns.

2.- El títol que es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:

a) Negoci jurídic ‘mortis causa’.
b) Declaració formal d’hereus ‘Abintestat’.
c) Negoci jurídic ‘Inter vius’, sigui de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
i) Expropiació forçosa.

Articulo 2º.

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el
susceptible d’urbanització, d’urbanitzable programat o urbanitzable no progra-
mat des del moment en què s’aprovi un Programa d’actuació Urbanística; els
terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voreres i expliquin a
més amb clavegueram, *subministro d’aigua potable, subministrament d’ener-
gia elèctrica i enllumenat públic, i els ocupats per construccions de naturalesa
urbana.

Articulo 3º.

No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin
els terrenys que tinguin la consideració de rústics a l’efecte de l’Impost sobre
Béns Immobles.

CAPITULO II.
Exempcions.

Articulo 4º.

Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència dels actes especificats en l’art. 105 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

CAPITULO III
Subjectes passius.
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Articulo5º.

Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol Lucratiu, la persona física o
jurídica o entitat (art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària) que adquireixi de terreny o al favor del qual es constitueixi o trans-
meti el dret real que es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona la persona
física o jurídica o entitat (art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària) que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret
real que es tracti.

CAPITULO IV.
Base Imposable.

Articulo 6º.

1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment
real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment
de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.

2.- Per determinar l’import de l’increment real al fet que es refereix l’a-
partat anterior s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la meritació
el percentatge que correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals
s’hagués generat aquest increment.

3.- El percentatge anteriorment citat serà el que resulti de multiplicar el
nombre d’anys expressat en l’apartat 2 del present articulo pel corresponent per-
centatge anual, que serà:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès
entre un i cinc anys................................................................... 2,6%.

b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu
anys..................................................................................2,4%.

c) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a quin-
ze anys..................................................................................2,5%.

d) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a vint
anys..................................................................................2’6%.

Articulo 7º.

A l’efecte de determinar el període de temps en què es generi l’increment
de valor, es prenguessin tan sol els anys complets transcorreguts entre la data de
l’anterior adquisició del terreny i que es tracti o de la constitució o transmissió
d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre el mateix i la producció del fet
imposable d’aquest impost, sense que es tinguin en consideració les fraccions
d’any.En cap cas el període de generació podrà ser inferior a un any.

Articulo 8º.

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com
a valor dels mateixos al temps de la meritació d’aquest impost el que tinguin
fixats en aquest moment a l’efecte de l’Impost sobre Béns Immobles.

Articulo 9º.

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domi-
ni, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà
sobre la part del valor definit en l’articulo anterior que representi, respecte del
mateix, el valor dels referit drets calculats segons les següents regles:

a) En el cas de constituir-ne un dret d’usdefruit temporal el seu valor equi-
valdrà a un 2% del valor cadastral del terreny per cada any de durada del mateix,
sense que pugui excedir del 70% d’aquest valor cadastral.

b) Si l’usdefruit anés vitalici el seu valor, en el cas que l’usufructuari tin-
gués menys de 20 anys, serà equivalent al 70% del valor cadastral del terreny,
minorant-ne aquesta quantitat en un 1% per cada any que excedeixi d’aquesta
edat, fins al límit mínim del 10% de l’expressat valor cadastral.

c) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini
indefinit o superior a 30 anys es considerarà com una transmissió de la propie-
tat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al
100% del valor cadastral del terreny usufructuat.

d) Quan es transmeti un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges
expressats en les lletres a), b) i c) anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral

del terreny al temps d’aquesta transmissió.
i) Quan es transmeti el dret de *nuda propietat el seu valor serà igual a la

diferència entre el valor cadastral de terreny i el valor de l’usdefruit, calculat
aquest últim segons les regles anteriors.

f) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar el 75%
del valor cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixin tals drets les
regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons
els casos.

g) En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi
limitatius del domini diferents als enumerats en les lletres a), b), c), d) i f) d’est
articulo i en el següent es considerarà com a valor dels mateixos, a l’efecte d’a-
quest impost:

1.- El capital, preu o valor pactat en constituir-los si fos igual o major que
el resultat de la capitalització a d’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva
renda o pensió anual.

2.- Aquest últim si aquell anés menor.

Articulo 10º.

En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre
un edifico o terreny o del dret a realitzar la construcció sota sòl sense implicar
l’existència d’un dret real de superfície, el percentatge corresponent s’aplicarà
sobre la part del valor cadastral que representi, respecte del mateix, el mòdul de
proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, en defecte d’això, el que
resulti d’establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a cons-
tituir en vol o en subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada cons-
truïdes aquelles.

Articulo 11º.

En els supòsits d’expropiació forçosa el percentatge corresponent s’apli-
carà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny.

CAPITULO V.

Deute Tributari.

SECCIÓ PRIMERA.
Quota Tributària.

Articulo 12º.

La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el
tipus del.............................................................................. 26%.

SECCIÓ SEGONA.
Bonificacions en la quota.

Articulo 13º. En base a l’article 109-4 de la Llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, s’aplicarà una bonificació del 95% de la quota integra de l’im-
post, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets
reals de gaudiment limitatius del domini, realitzats a títol lucratiu per causa de
mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adop-
tants; Així mateix els realitzats entre avis i nets.

CAPITULO VI.
Meritació.

Articulo 14º.

1.- L’impost es reporta:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gra-

tuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu

de domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.

2.- A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a
data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius la de l’atorgament del document
públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o ins-
cripció en un Registre Públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per
raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Articulo 15º.
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1.- Quan es declari o reconegui judicial o administrativament per resolu-
ció ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contrac-
te determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del
dret real de gaudi sobre el mateix, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució
de l’impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït
efectes Lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que
la resolució va quedar ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es
justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les recíproques devolucions al fet
que es refereix l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o contracte no
hagi produït efectes Lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incom-
pliment de les obligacions del subjecte passiu de l’Impost, no pertocarà a devo-
lució alguna.

2.- Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contrac-
tants no procedirà la devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte
nou subjecte a tributació. Com a tal mutu acord s’estimarà l’avinença en acte de
conciliació i el simple allanamiento a la demanda.

3.- En els actes o contractes en què intervingui alguna condició, la seva
qualificació es farà conformement a les prescripcions contingudes en el Codi
Civil. Si anés suspensiva no es liquidarà l’impost fins que aquesta es complei-
xi. Si la condició anés resolutòria s’exigirà l’impost per descomptat, a reserva,
quan la condició es compleixi, de fer l’oportuna devolució segons la regla d’a-
partat anterior.

CAPITULO VII.
Gestió de l’Impost.

SECCIÓ PRIMERA.
Obligacions materials i formals.

Articulo 16º.

1.- Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant aquest
Ajuntament declaració segons el model determinat pel mateix contenint els ele-
ments de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació proce-
dent.

2.- Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a
explicar des de la data en què es produeixi la meritació de l’impost:

a) Quan es tracti d’actes ‘Inter vius’, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de morta, és termini serà de sis mesos

prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

3.- a la declaració s’acompanyarà el document en el qual constin els actes
o contractes que originen la imposició.

Articulo 17º.

Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als subjectes pas-
sius amb indicació del termini d’ingrés i expressió dels recurs procedents.

Articulo 18º.

Amb independència del que es disposa en l’apartat primer de l’article 17
estan igualment obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet impo-
sable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 6 de la present
Ordenança, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant
o la persona que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de dita articulo, l’adquirent
o la persona al favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es trac-
ti.

Articulo19º.

Així mateix, els Notaris estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de
la primera quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els
documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals es continguin
fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposa-
ble d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. També estaran
obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents privats com-
prensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presen-
tats per a coneixement o legitimació de signatures. El previngut en aquest apar-
tat s’entén en la Llei General Tributària.

SECCIÓ SEGONA.

Inspecció i recaptació.

Articulo 20º.

La inspecció i recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el pre-
vingut en la Llei General Tributària i en les altres lleis de l’Estat reguladores de
la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

SECCIÓ TERCERA.
Infraccions i sancions.

Articulo 21º.

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a
la determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas,
s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que
la completen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el
‘Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears’, romanent en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU DE L’ESCOLA DE MUSI-
CA

S’actualitzen les tarifes amb l’IPC i amb l’iva: una hora d’instrument set-
manal 75€ i ½ hora d’instrument setmanal 38 €.

Deia, 15 de març de 2011.
EL BATLE, Jaume Crespi Deya.

— o —

Num. 6611
En compliment del que disposa el Text Refós de la LRHL aprovat per RD.

2/2004 de 5 de març s’anuncia que l’Ajuntament en sessió de dia 18 DE MARÇ
DE 2011 adoptà per unanimitat el acord de aprovació de l’ordenança fiscal regu-
ladora de LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENTA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PUBLIC
I INDUSTRIAS DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC. sistema especial de pagament).

L’expedient tramitat per l’adopció de dit acord provisional s’exposa al
públic per termini de trenta dies comptats des del dia següent al de la publica-
ció del present anunci en el BOIB.

Durant el període d’exposició pública de la modificació els interessats
podran examinar l’expedient a les oficines de l’Ajuntament i presentar les recla-
macions que estimin oportunes: En cas de no haver-hi cap reclamació l’acord
provisional esdevindrà definitiu publicant-se el text íntegre.

Deià, 18 DE MARÇ DE 2011.
EL BATLE, Jaume Crespi Deya.

— o —

Num. 6613
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de març de 2011 aprova ini-

cialment l’expedient 1/2011 de modificació de crèdits en el pressupost del 2011
amb crèdits extraordinaris per un import total de 90.000€ i finançar aquesta
modificació amb baixes per anul·lació.

Aquest expedient de modificació de crèdits queda exposat al públic, previ
anunci al BOIB durant el termini de 15 dies i transcorregut l’esmentat termini
sense que s’hagin produït reclamacions, es donarà per aprovat definitivament,
de forma automàtica, en compliment del disposat a l’article 169 del RDL 2/2004
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Deia, 18 de març de 2011.
El Batle, Jaume Crespi Deya.

— o —
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