
PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 12, 
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS

En relació a l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació 
aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que 
adopti els següents

Acords:

1. Modificar l’apartat quart de l’epígraf 7.2 de la manera següent: 

- On diu:

“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

[…]

- Per llicències d’ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan la llicència es 
refereixi a obres que incloguin una pluralitat d’habitatges, locals o unitats d’allotjament 
turístiques, la tarifa s’ha d’incrementar en la quantitat de 35,28 € per cada habitatge, 
local o unitat d’allotjament addicional.”

- Ha de dir: 

“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies

[…]

- Per llicències d’ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan es sol·liciti a una sola 
instancia la llicència d’ocupació o de primera utilització per una pluralitat d’habitatges, 
locals o unitats d’allotjament turístic, la tarifa serà de 70,56 € per la primera unitat, més 
35,28 € per cada habitatge, local o unitats d’allotjament turístic addicional.”

2. Afegir dos apartats a l’article 7.5 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de 
la manera següent:

“7.5. Epígraf cinquè. Altres expedients o documents

[…]

- Drets d’examen: 15 €
- Certificats de residència o empadronament: 1 €”

3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la 
manera següent:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web

Codi Segur de Validació 34d61e4fe98941338499d44673a47bbb001

Url de validació https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


“Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins 
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 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.”

4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i 
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la 
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè 
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació. 
Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la 
aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.


		2021-10-11T12:46:46+0200




