
 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA BONIFICACIÓ DEL P AGAMENT DE  

LES SANCIONS PER INFRINGIR LES ORDENANCES MUNICIPAL S 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Davant la problemàtica econòmica actual de la nostra societat, l’objectiu d’aquesta ordenança és desenvolupar la 
competència municipal en la reducció dels imports de les sancions per haver infringit l’establert a les 
Ordenances Municipals. 

 

Article 1. Objecte 

Aquesta ordenança té per objecte establir una bonificació del 50% en els procediments sancionadors per haver 
infringit l’establert a les Ordenances Municipals que així no ho haguessin regulat. 

 

Article 2. Conseqüències de pagament 

Si el denunciat paga la sanció a l’acte de notificació o en el termini establert a l’esmentada notificació tindrà una 
REDUCCIÓ del 50% del seu import. 

 

Article 3. Normes de pagament i al·legacions 

En el cas de que el denunciat no procedeixi a l’abonament a l’acte de la denúncia, la denúncia inicia el 
procediment sancionador i disposa d’un termini de 15 dies per fer-ne el pagament, amb la reducció i les 
conseqüències establertes a l’article 2 o per formular les al·legacions, fet que implicaria la pèrdua del dret a la 
bonificació, i proposar les proves que consideri convenients, que s’han de presentar en el Registre General de 
l’Ajuntament o en els llocs assenyalats a aquest efecte en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tot indicant les dades 
personals i el número d’expedient. 

Si l’interessat presenta al·legacions contra la notificació de la resolució d’inici del procediment sancionador, i 
s’estimen es notifica a la persona interessada i es dóna per tancat el procediment, i si aquestes al·legacions són 
desestimades, es notifica a l’interessat la proposta de resolució amb el 100% de l’import proposat i s’atorga un 
nou termini de 15 dies per a presentar al·legacions. 

 

Article 4. Formes d’ingrés 

a) A l’oficina de recaptació de l’Ajuntament, dies hàbils de 09:00 a 13:00 hores, en metàl·lic. 

b) Ingrés directe en el compte que es determini a la notificació. 

c) Transferència bancària al mateix compte. 

En tot cas, és imprescindible que a l’hora de realitzar el pagament, indiqui: expedient /20 , juntament 
amb el nom de l’infractor. 

 



 

 

Article 5. Formes de justificació del pagament. 

Una vegada realitzat l’ingrés, ha de presentar el justificant bancari al Departament de Sancions d’aquest 
Ajuntament, també es pot remetre via fax, correu ordinari al C/ Concepció, 7 – 07350 Binissalem o correu 
electrònic, fent constar el núm. d’expedient i el nom de l’infractor. De no rebre l’esmentat justificant, podrà ser 
considerat com a no pagat, i es continuarà la tramitació del procediment sancionador. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, aprovada per acord de l’Ajuntament Ple, de 3 de novembre de 2015, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2016, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 


