ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS A LES FAÇANES DELS
IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DEL DOMINI PÚBLIC

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
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 de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix una “taxa
per a la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb
accés des del domini públic”, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que ha previst l’article 57 de l’esmentat
RDL.
ARTICLE 2. Fet imposable
1. El fet imposable el constitueix l’aprofitament especial del domini públic que
comporta la instal·lació, per les empreses o entitats financeres, de caixers
automàtics i la resta d’aparells dels quals se serveixen les entitats bancàries i
les empreses per a prestar els seus serveis a les façanes dels immobles,
amb l’accés directe des del domini públic o via pública.
2. L’obligació de contribuir neix amb l’atorgament de la llicència municipal o
des que es realitza l’aprofitament si es fes sense la corresponent llicència.
ARTICLE 3. Subjectes passius
1. Estan obligades al pagament de la taxa totes aquelles persones físiques o
jurídiques i les entitats que s’assenyalen a l’article 35.4 de la Llei general
tributària que sol·liciten la llicència o presenten la declaració responsable, i
les que estiguessin obligades com a beneficiàries de l’aprofitament si es va
procedir sense l’oportuna autorització i, en tot cas, l’entitat financera o
empresa titular del caixer automàtic o de l’expenedor de productes de venda
automàtica.
2. Tendran la consideració de substituts del contribuent els propietaris dels
edificis o locals on s’ubiquen els aparells o caixers objecte d’aquesta taxa.
ARTICLE 4. Exempcions
D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, no es podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament
previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de
tractats internacionals.

ARTICLE 5. Quota tributària
La quota tributària de la Taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada
en la tarifa continguda a l’apartat següent:
Per cada caixer automàtic

401,33 €/any

ARTICLE 6. Període impositiu i meritació
El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici
o cessament de l’aprofitament especial. En aquest cas, s’aplicarà el
prorrateig de la quota que correspongui i es calcularà proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que queden per finalitzar l’any, inclòs el de
començament de l’aprofitament especial.
En els successius exercicis, la taxa es liquidarà mitjançant el padró de
cobrament periòdic per rebut, en els terminis que determini cada any la
Corporació.

ARTICLE 7. Normes de gestió
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments
regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la
corresponent llicència per a la instal·lació i formular declaració en què consti
la ubicació de l’aprofitament.
2. Les persones o entitats interessades hauran de presentar, obligatòriament,
còpia de la documentació justificativa de la llicència d'activitat de què disposa
el local.
3. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran les declaracions
formulades per les persones interessades i es concediran les autoritzacions
quan procedeixi.
4. L’aprofitament s’entendrà prorrogat mentre no es presenti la baixa
degudament justificada per la persona interessada. Amb aquesta finalitat els
subjectes passius hauran de presentar l’oportuna declaració en el termini
d’un mes següent a aquell en què es retiri la instal·lació.
5. La presentació de la baixa tendrà efectes a partir del primer dia del
trimestre natural següent al de l’efectiva retirada del caixer automàtic o
expenedor de productes de venda automàtica.
6. Si es realitza l’aprofitament sense haver-se sol·licitat la llicència,
l’Ajuntament girarà la liquidació tributària que correspongui sense que aquest
fet pressuposi la concessió de cap llicència.

ARTICLE 8. Infraccions i sancions
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de
les sancions que a aquestes corresponguin en cada cas, caldrà ajustar-se al
que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària, així com
en l’Ordenança fiscal general.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió del,
dia 3 d'agost de 2015, publicada l'aprovaciío definitiva al BOIB NÚM 66 de
dia 26 de maig de 2016, entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears

