
la cual cosa determinará la finalización del procedimiento sancionador. En el
caso que no formulen alegaciones ni reconozcan la responsabilidad dentro de
este plazo, la resolución de inicio podrá ser considerada la propuesta de resolu-
ción del expediente. 

Núm. exp. Expedientado Artículo y norma infringida
ESR 59/12 Gabisalen Vargas Vázquez Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos
ESR 75/12 Luis Alberto Mateos Bassi Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos
ESR 63/12 Conrado Heredia Santiago Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos
ESR 60/12 Alseny Barry Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos

Palma, 27 de julio de 2012

La directora general
Neus Lliteras Reche

— o —

UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
Num. 15432

Resolución del Rectorado de la Universidad de les Illes Balears
por la cual se publica la formalización, mediante procedimiento
abierto, del contrato para la prestación del servicio de reprogra-
fía de la Universitat de las Illes Balears (Expt. 3/12).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio,

Contratación e Infraestructura.
c) Número de expediente: 3/12
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

perfildecontractant.uib.es

2. Objeto del contracto:
a) Tipo: servicios
b) Descripción: servicio de reprografía de la Universitat de las Illes

Balears
c) Lote (en su caso): no
d) CPV (Referencia de Nomenclatura). 79520000-5
e) Acuerdo marco (si procede): no
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de las

Islas Baleares
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de mayo de 2012

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto

4. Valor estimado del contrato.
5. Presupuesto base de licitación: Canon anual mínimo: Importe neto

10.169,50 euros. Importe total 12.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de julio de 2012
c) Contratista: Fotocopistería Impresrapit, SL
d) Canon de adjudicación. Importe neto: 12.205,00 euros. Importe total:

14.401,90 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. De acuerdo con los criterios de adju-

dicación, la oferta adjudicataria resultó la oferta económicamente más ventajo-
sa para la Universidad.

Palma, 28 de julio de 2012

La Rectora
Montserrat Casas

— o —

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 15433

Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les taxes
corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de
caça i pesca fluvial i aprovació inicial de la taxa per despesa de
replanteig.

En data 26 de juliol de 2012, el Plè del Consell de Mallorca ha acordat el
següent:

1.-Aprovar definitivament l’ordenança reguladora de les taxes correspo-
nents a tràmits administratius i serveis en matèria de caça i pesca fluvial a
Mallorca, aprovada inicialment pel Ple del Consell de Mallorca en data 12 d’a-
bril de 2012 (BOIB núm. 65, de 8 de maig de 2012), excepte pel que fa al
següent punt:

- Despesa de replanteig (per km o fracció) 1,71 €

quedant el text com tot seguit es publica.

2.- Rectificar l’error material detectat a l’ordenança reguladora de les taxes
corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de caça i pesca flu-
vial a Mallorca, inicialment aprovada pel Ple de Consell de Mallorca en la ses-
sió de dia 12 d’abril de 2012 (BOIB núm. 65, de 8 de maig de 2012), en el
sentit de

on diu:
- Despesa de replanteig (per km o fracció) 1,71 €

ha de dir:
- Despesa de replanteig (per km o fracció) 11,71 €

En conseqüència aprovar inicialment aquesta taxa rectificada i sotmetre-
la a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el
tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades
puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que consi-
derin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de
l’anunci corresponent en el butlletí.

En el cas de que no s’hagués presentat cap reclamació o suggeriment,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.

ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES CORRESPONENTS
A TRÀMITS ADMINISTRATIUS I SERVEIS EN MATÈRIA DE CAÇA I
PESCA FLUVIAL A MALLORCA.

ANTECEDENTS

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, a l’article 20, atorga al Consell
de Mallorca la potestat financera i tributaria per establir i gestionar les taxes en
les matèries en les que és competent, en particular – per la utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic local- o per la prestació de serveis
públics o la realització d’activitats administratives de competència local que es
refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular als subjectes passius.

En aquest mateix sentit, l’article 202 de la Llei 20/2006, de 15 de desem-
bre, municipal i de règim local de les Illes Balears, proclama la capacitat regla-
mentaria dels Consells Insulars per a regular les seves pròpies finances en el
marc de les lleis estatals i autonòmiques en matèria d’hisendes locals. 

D’acord amb el que preveu la Disposició Transitòria quinta de la Llei
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
es va dictar el  Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells
insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’a-
questes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigi-
lància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial.

La Disposició Addicional Primera de l’esmentat Decret disposa que ‘De
conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, mentre els consells insulars de
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Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera no aprovin les ordenances fiscals
corresponents a les funcions i els serveis que es traspassen mitjançant aquest
Decret, aquestes institucions insulars aplicaran les taxes i els preus públics esta-
blerts en la legislació autonòmica vigent.’

Efectivament, actualment les taxes vigents en aquesta matèria estan actua-
litzades mitjançant Resolució del Conseller d’Economia i Hisenda de 30 de des-
embre de 2009 (BOIB núm. 191, de 31.12.2009)

De conformitat a la Disposició Transitòria segona en concordança amb el
punt P de l’annex del Decret 106/2010, la transferència de les funcions i serveis
al Consell de Mallorca es va fer efectiva en data 1 d’octubre de 2010.
L’experiència acumulada en aquest període aconsella dur a terme una adequació
i actualització de les taxes aplicables en la matèria objecte d’aquesta Ordenança
fiscal.  

Així dons, la present ordenança estableix les taxes que a continuació es
relacionen:

- Taxa per a l’expedició de llicència de caça i/o de pesca fluvial.
- Taxa per a l’expedició de la matrícula de vedats de caça o pesca fluvial.
- Taxa per a l’expedició de la matrícula de refugis de fauna
- Taxa pels tràmits de creació, renovació, ampliació, replanteig, realitza-

ció d’informe, inscripció i canvi de titular relatius als vedats de caça o pesca flu-
vial, als camps d’ensinistrament i als refugis de fauna.

- Taxa per a l’expedició del Certificat de qualitat dels vedats de caça.
- Taxa per al precintatge o reposició del precinte dels estris de caça i d’es-

pècies cinegètiques en captivitat.

Article 1.- ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ
La present ordenança serà aplicable a l’àmbit territorial de Mallorca.

Article 2.- TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIA DE CAÇA I/O
DE PESCA FLUVIAL.

2.1 Fet imposable
El fet imposable de la Taxa és l’expedició de cada una de les llicències de

les distintes modalitats de caça i pesca fluvial que es practiquin a Mallorca, i que
són les següents:

A1. Llicència per caçar amb armes de foc i qualsevol altre procediment
autoritzat per a ciutadans nacionals d’estats membres de la Unió Europea, com
també per a residents legals  a Espanya nacionals d’estats no membres de la
Unió Europea. 

A2. Llicència per caçar en els mateixos termes definits per a la classe A1
quan els sol·licitants del permís siguin menors de 18 anys 

A3. Llicència temporal per caçar durant un mes amb armes de foc o qual-
sevol altre procediment autoritzat per a caçadors d’estats no membres de la Unió
Europea i no residents legalment a Espanya.

A4. Pròrroga de la llicència A3 per a un mes
A5. Llicència temporal per caçar durant el termini de cinc dies per l’arruix

de perdiu i faisà,  per a ciutadans nacionals d’estats membres de la Unió
Europea, com també per a residents legals  a Espanya nacionals d’estats no
membres de la Unió Europea.

B1. Llicència anual per caçar mitjançant qualsevol procediment autorit-
zat, excepte armes de foc, per a ciutadans nacionals d’estats membres de la Unió
Europea, com també per a residents legals a Espanya nacionals d’estats no
membres de la Unió Europea 

B2. Llicència per caçar, en els termes definits per a la classe B1, quan els
caçadors siguin menors de 18 anys.

B3. Llicències per caçar durant un mes mitjançant qualsevol procediment
autoritzat, excepte armes de foc, per a caçadors nacionals d’estats no membres
de la Unió Europea i no residents legalment  a Espanya. 

B4. Pròrroga de la llicència B3 per a un mes.

Llicències denominades ‘C’: Són llicències especials, complementàries a
les de tipus ‘A’ o ‘B’ segons correspongui, les següents:

C1. Llicència especial per caçar mitjançant falconeria.
C2. Llicència especial per caçar amb reclam de perdiu mascle.
C3. Llicència especial per furar.
C4. Llicència especial per caçar amb una gossada, temporal per un mes. 
C5. Llicència especial de caça per a trofeus de caça homologables, tem-

poral per un mes. 

PF1. Llicència per a la pesca fluvial mitjançant l’ús d’arts o mitjans apro-
piats per donar mort o capturar els animals que habiten, de manera permanent o

transitòria, a l’àmbit de les aigües insulars del territori de Mallorca

2.2 Subjecte passiu
Són subjectes passius aquelles persones que sol·licitin l’expedició de la

llicència per a la practica d’alguna de les modalitats de caça o pesca fluvial a
Mallorca i que compleixin tots els requisits establerts a la norma per ser posseï-
dors de la llicència corresponent. 

2.3 Responsables
a. 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 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

b. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats  a què es referei-
xen els articles 41 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributà-
ria.

2.4 Quota tributària

1 ANY 2 ANYS 3 ANYS
LLICÈNCIA CAÇA A1 17,67 € 35,34 € 53,01 €
LLICÈNCIA CAÇA A2 9,58 € 19,17 € 28,75 €
LLICÈNCIA CAÇA B1 9,58 € 19,17 € 28,78 €
LLICÈNCIA CAÇA B2 4,84 € 9,67 € 14,51 €
LLICÈNCIA CAÇA C1 31,22 € 62,44 € 93,65 €
LLICÈNCIA CAÇA C2 16,07 € 32,15 € 48,22 €
LLICÈNCIA CAÇA C3 32,96 € 65,93 € 98,89 €
PESCA FLUVIAL PF1 15,07 €

1 MES
LLICÈNCIA A3 132,02 €
LLICÈNCIA A4 65,99 €
LLICENCIA B3 65,99 €
LLICÈNCIA B4 31,33 €
LLICÈNCIA C4 84,84 €
LLICÈNCIA C5 84,84 €

5 dies
LLICÈNCIA A5 8,33 €

Recàrrec per a la pràctica de la caça major: s’aplicarà un recàrrec del 50%
a la quota.

2.5 Exempcions
D’acord amb el previst en l’article 29.10 de la Llei 6/2006, Balear de caça

i pesca fluvial, estan exempts del pagament d’aquesta taxa les persones que
acreditin la condició de jubilades, o majors de 65 anys. 

2.6 Bonificacions
No es concedirà cap bonificació en el pagament de la taxa.

2.7 Meritació i període impositiu
La taxa es meritarà i s’haurà d’abonar en el moment en què es sol·liciti

l’expedició de la llicència, i la seva validesa és des de la data d’expedició per els
períodes i imports indicats a l’apartat 2.4.

2.8 Declaració i ingrés
El procediment d’ingrés serà, d’acord amb l’article 27 del Text Refós de

la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en
el moment de sol·licitar la prestació del servei o activitat.

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrati-
va o el servei públic no es presti, procedirà la devolució de l’import correspo-
nent.

Article 3.- TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE LA MATRÍCULA DE
VEDATS DE CAÇA O PESCA FLUVIAL

3.1 Fet imposable.
El fet imposable de la Taxa es l’expedició de la matrícula per temporada

de caça o de pesca fluvial pels vedats.

3.2 Subjecte passiu.
Són subjectes passius aquelles persones, físiques o jurídiques, així com les

herències jacents, comunitats de bens i demés entitats que, encara i no tenir per-
sonalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat sus-
ceptibles d’imposició, que en el moment en que es sol·liciti l’expedició de la
matrícula anual constin com a titulars del corresponent vedat de caça o pesca
fluvial.
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3.3 Responsables
a. 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 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

b. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats  a què es referei-
xen els articles 41 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributà-
ria.

3.4 Base imposable
La base imposable la constitueix el nombre d’Hectàrees (Ha) de superfí-

cie del vedat.

3.5 Quota tributària.
La quota tributària es calcularà aplicant a la base imposable els següents

barems:

3.5.1 Vedats no intensius

Superfície (Ha)
Primeres 20 8,80 €/Ha/ temporada de caça
Tram a partir de 20-125 0,88 €/Ha/ temporada de caça
Tram  a partir de 125-250 0,66 €/Ha/ temporada de caça
Tram  a partir de 250-500 0,45 €/Ha/ temporada de caça
A partir de 500 0,36 €/Ha/ temporada de caça

3.5.2 Vedats intensius 

Superfície (Ha)
Primeres 20 17,56 €/Ha/ temporada de caça
Tram a partir de 20-125 2,64 €/Ha/ temporada de caça
Tram a partir de 125-250 2,20 €/Ha/ temporada de caça
Tram a partir de  250-500 1,75 €/Ha/ temporada de caça
A partir de 500 1,32 €/Ha/ temporada de caça

3.6 Exempcions
Tal i com preveu l’article 12.7 de la Llei 6/2006 Balear de caça i pesca

fluvial, els vedats socials estan exempts de pagar la matrícula anual del vedat. 

3.7 Bonificacions
Els vedats de societats de caçadors locals tenen una reducció de la taxa

anual de matriculació del 75% en aplicació d’allò establert en l’article 13.6 de
la Llei 6/2006 Balear de caça i pesca fluvial.

3.8 Meritació i període impositiu
La taxa es meritarà el primer dia del període impositiu. El període impo-

sitiu coincideix amb la temporada de caça. 

Si l’alta del vedat es produeix una vegada començada la temporada de
caça, la meritació serà el primer dia de vigència del vedat i la taxa a aplicar serà
la mateixa que li correspondria per la temporada completa. 

En cas de modificació que suposi un increment del nombre d’hectàrees
del vedat, la taxa s’aplicarà sobre el nombre d’hectàrees en què s’incrementi el
vedat i per l’import corresponent a la temporada completa. 

3.9 Gestió de la taxa
La taxa es gestiona a partir de la informació continguda en el padró que

s’aprovarà anualment i que conté la informació relativa als vedats de caça. 

3.10 Recaptació
La recaptació es durà a terme mitjançant notificació directe als subjectes

passius a partir del padró indicat a l’apartat anterior i d’acord amb l’establert als
articles 23, 24 i 25 del Reial Decret 936/2005 de 29 de juliol, per el qual s’a-
prova el Reglament General de Recaptació. 

Article 4.- TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE LA MATRÍCULA DE
REFUGIS DE FAUNA

4.1 Fet imposable.
El fet imposable de la taxa és l’expedició de la matrícula anual pels refu-

gis de fauna.

4.2 Subjecte passiu.
Són subjectes passius aquelles persones, físiques o jurídiques, així com les

herències jacents, comunitats de bens i demés entitats que, encara i no tenir per-
sonalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat
susceptibles d’imposició, que en el moment en que es sol·liciti l’expedició de la

matrícula anual constin com a titulars del corresponent refugi de fauna.

4.3 Responsables
a. 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 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

b. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats  a què es referei-
xen els articles 41 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributà-
ria.

4.4 Base imposable
La base imposable la constitueix el nombre d’hectàrees (Ha) de superfície

del refugi de fauna.

4.5 Quota tributària.
La quota tributària es calcularà a partir de la base imposable, aplicant els

següents barems:

Refugis de fauna
Superfície (Ha)
Primeres 20 17,56 €/Ha/ any
Tram a partir de 20-125 2,64 €/Ha/ any
Tram  a partir de 125-250 2,20 €/Ha/ any
Tram a partir de  250-500 1,75 €/Ha/ any
A partir de 500 1,32 €/Ha/ any

4.6 Exempcions
No es concedirà cap exempció en el pagament de la taxa.

4.7 Bonificacions
No es concedirà cap bonificació en el pagament de la taxa.

4.8 Meritació i període impositiu
La taxa es meritarà el primer dia del període impositiu. El període impo-

sitiu coincideix amb l’any natural. 

Si l’alta del refugi de fauna es produeix una vegada iniciat el període
impositiu, la meritació serà el primer dia de vigència del refugi de fauna i la taxa
a aplicar serà la mateixa que li correspondria pel període complet. 

En cas de modificació que suposi un increment del nombre d’hectàrees
del refugi, la taxa s’aplicarà sobre el nombre d’hectàrees en què s’incrementi el
refugi i per l’import corresponent al període impositiu complet. 

4.9 Gestió de la taxa
La taxa es gestiona a partir de la informació continguda en el padró que

s’aprovarà anualment i que conté la informació relativa als refugis de fauna. 

4.10 Recaptació
La recaptació es durà a terme mitjançant notificació directe als subjectes

passius a partir del padró indicat a l’apartat anterior i d’acord amb l’establert als
articles 23,24 i 25 del Reial Decret 936/2005 de 29 de juliol, per el qual s’apro-
va el Reglament General de Recaptació. 

Article 5.- TAXA PELS TRÀMITS DE CREACIÓ, RENOVACIÓ,
AMPLIACIÓ, REPLANTEIG, REALITZACIÓ D’INFORME, INSCRIPCIÓ I
CANVI DE TITULAR, RELATIUS ALS VEDATS DE CAÇA O PESCA FLU-
VIAL, ALS CAMPS D’ENSINISTRAMENT O ALS REFUGIS DE FAUNA.

5.1 Fet imposable.
El fet imposable de la Taxa és la realització de qualsevol dels següents

tràmits relatius als vedats de caça o pesca fluvial, als camps d’ensinistrament o
als refugis de fauna:

- Creació
- Renovació
- Ampliació
- Replanteig
- Realització d’informe i la inscripció
- Canvi de titular

5.2 Subjecte passiu.
Són subjectes passius aquelles persones, físiques o jurídiques, així com les

herències jacents, comunitats de bens i demés entitats que, encara i no tenir per-
sonalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat sus-
ceptibles d’imposició que en el moment que es dugui a terme el tràmit adminis-
tratiu constin com a titular  d’un vedat de caça o pesca fluvial, un camp d’ensi-
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nistrament o un refugi de fauna.

5.3 Responsables
a. 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 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

b. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats  a què es referei-
xen els articles 41 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributà-
ria.

5.4 Quota tributària.

Per creació de vedat o refugi de fauna (per unitat) 42,14 €
Per ampliació de vedat o refugi de fauna (per unitat) 36,64 €
Per la realització de l’informe i la inscripció (per unitat) 10,24 €
Per canvi de titular (per unitat) 36,64 €
Per creació de camp d’ensinistrament (per unitat) 394,02 €
Per renovació de camp d’ensinistrament (per unitat) 342,63 €

5.5 Exempcions
No es concedirà cap exempció en el pagament de la taxa.

5.6 Bonificacions
No es concedirà cap bonificació en el pagament de la taxa.

5.7 Meritació i període impositiu
La taxa es meritarà, i s’haurà d’abonar, quan es sol·liciti el tràmit (creació,

renovació, ampliació, replanteig, realització d’informe i inscripció o canvi de
titular) en relació a un vedat de caça o pesca fluvial, o camp d’ensinistrament de
cans o refugi de fauna, amb una validesa per període anual.

5.8 Declaració i ingrés
El procediment d’ingrés serà, d’acord amb l’article 27 del Text Refós de

la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en
el moment de sol·licitar la prestació del servei o activitat.

Article 6.- TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT DE QUA-
LITAT DELS VEDATS DE CAÇA.

6.1 Fet imposable 
El fet imposable de la Taxa és:
- L’expedició del Certificat de Qualitat de Caça Major.
- L’expedició del Certificat de Qualitat de Caça Menor.
- L’expedició de la revisió de la certificació de Caça Major per canvi de

categoria.
- L’expedició de la revisió de la certificació de Caça Menor per canvi de

categoria.

6.2 Subjecte passiu
Són subjectes passius els titulars dels vedats de caça sol·licitants de la

Certificació de Qualitat de Caça o de la revisió de la certificació.

6.3 Responsables
a. 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 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

b. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats  a què es referei-
xen els articles 41 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributà-
ria.

6.4 Quota tributària
6.4.1 Expedició del Certificat de Qualitat de Caça Major: 500 € 
6.4.2 Expedició del Certificat de Qualitat de Caça Menor: 700 €
6.4.3 Expedició de la revisió de la Certificació de Qualitat de Caça Major:

300 €
6.4.4 Expedició de la revisió de la Certificació de Qualitat de Caça Menor:

400 €

6.5 Exempcions
No es concedirà cap exempció en el pagament de la taxa.

6.6 Bonificacions
No es concedirà cap bonificació en el pagament de la taxa.

6.7 Meritació i període impositiu 

La taxa es meritarà  i s’haurà d’abonar en el moment en què es sol·liciti el
Certificat de Qualitat de Caça o de la revisió de la certificació per canvi de cate-
goria, emplenant l’imprès i efectuant l’ingrés o transferència bancària al comp-
te corrent obert a nom del Consell de Mallorca.

La vigència mínima del certificat emès serà de 6 mesos, o el període que
excedeixi els sis mesos,  durant el qual es mantenguin les condicions per a la
seva obtenció previstes en la normativa que n’és d’aplicació.

6.8 Declaració i ingrés
El procediment d’ingrés serà, d’acord amb l’article 27 del Text Refós de

la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en
el moment de sol·licitar la prestació del servei o activitat.

Article 7.- TAXA PER AL PRECINTATGE O REPOSICIÓ DEL PRE-
CINTE DELS ESTRIS DE CAÇA I D’ESPÈCIES CINEGÈTIQUES EN CAP-
TIVITAT.

7.1 Fet imposable 
El fet imposable de la Taxa és el precintatge, o reposició del precinte si

s’escau, de les espècies cinegètiques objecte de captura en viu per a la retenció
i tinença, i dels següents estris de caça: 

- Estris i dispositius emprats en l’àmbit d’autoritzacions especials per al
control o captura d’espècies cinegètiques 

- Estris emprats per al control de predadors d’acord amb una autorització
de l ‘administració competent. 

7.2 Subjecte passiu
Són subjectes passius els sol·licitants de precintatge o de reposició del

precinte d’un estri de caça o identificació d’una espècie cinegètica capturada en
viu.

7.3 Responsables
a. 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 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

b. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats  a què es referei-
xen els articles 41 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributà-
ria.

7.4 Quota tributària

7.4.1 Precintatge, o reposició del precinte de distints estris de caça de
modalitats de caça normativament autoritzades:

-Estris i dispositius emprats en l’àmbit d’autoritzacions especials per al
control o captura d’espècies cinegètiques: 12 € per estri.

- Estris emprats per al control de predadors d’acord amb una autorització
de l’administració competent. 7 € per estri.

7.4.2 Precintatge identificatiu d’espècies cinegètiques capturades en viu
- Perdiu mascle per a reclam: 9 € per individu.
- Altres espècies cinegètiques: 3 € per individu.

7.5 Exempcions
No es concedirà cap exempció en el pagament de la taxa.

7.6 Bonificacions
No es concedirà cap bonificació en el pagament de la taxa.

7.7 Meritació i període impositiu
La taxa es meritarà i s’haurà d’abonar quan es sol·liciti el precinte, o la

reposició del precinte, de l’estri o identificació de l’espècie cinegètica en qües-
tió, emplenant l’imprès i efectuant l’ingrés o transferència bancària al compte
corrent obert a nom del Consell de Mallorca.

La seva vigència serà la vida útil del precinte.

7.8 Declaració i ingrés
El procediment d’ingrés serà, d’acord amb l’article 27 del Text Refós de

la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en
el moment de sol·licitar la prestació del servei o activitat.

Disposició transitòria
Les llicències de caça i pesca fluvial expedides amb caràcter plurianual,

en data prèvia a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, mantindran la seva
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vigència fins a la seva data d’expiració, sense necessitat d’abonar cap taxa diferencial addicional.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor i serà d’aplicació el dia següent de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, continua-

rà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Palma, a 26 de juliol de 2012

El Secretari General
Jeroni Mas Rigo

— o —

Num. 15524
Resolució de revocació parcial de la resolució de dia 25 de novembre de 2011 relativa a la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals a per-
sones amb discapacitat per a l’any 2011

Primer. Acumular els expedients de les persones esmentades en el punt II dels Antecedents, en virtut de l’article 73 de la Llei 30/92 de 26 de novembre.

Segon. Revocar la resolució de la presidenta de l’IMAS de data 25 de novembre de 2011 publicada al BOIB núm. 184, de 8 de desembre, pel que fa a la
denegació o estimació en quantia errònia de les ajudes a les persones esmentades al punt II dels Antecedents 

Tercer. Atorgar les ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat per a l’any 2011 a les persones físiques següents, pels conceptes i pels
imports que seguidament es ressenyen:

BENEFICIARI/ÀRIA DNI / NIE CONCEPTE SUBVENCIONAT IMPORT
Maria Vidal Cantallops, en representació de 42989370R Tractament rehabilitador sociosanitari 1.480,80 €
Javier Rivero Vidal 43217783R
Nelia Altagracia Muñoz 43190287J Ulleres 229,52 €
Juan Félix Planas Bennasar 42969131W Audiòfon esquerre i dret 2.221,20 €
Jorge Salas García, en representació de 18226975G Pròtesi dental 488,66 €
Gabriel Salas Muntaner 43043140C
José Marcet Escudé 37666893T Ulleres 181,13 €
Carmen Jiménez Troya 74993733W Pròtesi dental 629,34 €

Quart. Autoritzar i disposar a favor de les persones esmentades al punt anterior una despesa per un import total de CINC MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (5.230,65 €), distribuïda en la forma descrita en el quadre del punt anterior, del vigent pressupost de despeses de l’IMAS (refe-
rència comptable núm. 220120039307). 

Cinquè. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, a la Intervenció Delegada, al Servei de Gestió Econòmica i a la Secció de Prestacions.

Sisè. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Palma, 30 de juliol de 2012

La secretària delegada (BOIB núm. 160 de 14-11-2006) 
Inmaculada Borrás Salas

— o —

Num. 15623
Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, adoptats en sessió de dia 27 de juliol de 2012, relatius a expedients per a la
declaració d’interès general i de llicències urbanístiques per subrogació de la competència municipal de diversos termes municipals:

«Examinat l’expedient d’obra tramitat pel procediment de declaració d’interès general establert a l’article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic
de les Illes Balears que es detalla a continuació:

Expedient: 004/2012-IG
Promotor: FINCA SES TALAIOLES, SL
Assumpte: reforma d’infraestructura elèctrica en mitja i baixa tensió
Emplaçament: polígon 18, parcel·les 317-338-18
Municipi: Manacor

i tot considerant, 

PRIMER.- Que s’han complit els tràmits prevists a l’article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears; 

SEGON.- Que a la vista de l’expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l’article 26 de l’esmen-
tada Llei.

En virtut del que s’ha manifestat, aquesta Comissió Insular adopta el següent ACORD:
1r) Declarar l’Interès General de l’activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives, con-

dicionat a que el centre de transformació s’haurà de situar fora de la zona APT de carreteres.
2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d’aquest acord sense que s’hagi sol·licitat la llicència municipal, s’iniciarà l’ex-

pedient de caducitat, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’esmentat article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears».
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