
                                         
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LAR PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I

AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC

Article 1.- Fonament i naturalesa

D’acord amb el que preveu l’article 57 en relació amb l’article 20.3 lletra n) del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), i de conformitat amb el que
disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text refós, aquest Ajuntament estableix la taxa per
llocs, barraques, casetes de venda espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i
rodatges cinematogràfics situats en terrenys d’ús públic, especificada en les tarifes que figuren
en l’article 6, que es regirà aquesta ordenança fiscal.

Article 2.- Fet imposable

Constitueix el  fet  imposable de la  taxa l’aprofitament especial  que té lloc per l’ocupació  de
terrenys  d’ús  públic  per  parades,  barraques,  casetes  de  venda,  espectacles  o  atraccions  i
indústries  dels  carrers i  ambulants,  reportatge fotogràfic  i  rodatge cinematogràfic  situats  en
terrenys d’ús públic, especificada en les tarifes que figuren en l’article 6 d’aquesta ordenança.

Article 3.- Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança, en concepte de contribuents,
les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003,  general  tributària,  a  favor  de  les  quals  s’atorguin  les  llicències  per  gaudir  de
l’aprofitament especial, o les qui se’n beneficiïn si n’han gaudit sense l’autorització oportuna.

Article 4.- Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones
que siguin causants d’una infracció tributària o que hi col·laborin.

2.  Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, responen solidàriament en proporció a les
participacions respectives de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

3. Els administradors de persones jurídiques que no duguin a terme les actuacions que siguin
d’incumbència  seva  per  complir  les  obligacions  tributàries  d’aquelles  han  de  respondre
subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c)  En  casos  de  cessament  en  les  activitats  de  la  societat,  de  l’import  de  les  obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.

4. La responsabilitat s’ha d’exigir en tot cas en els termes i segons el procediment prevists en la
Llei general tributària.
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Article 5.- Beneficis fiscals

1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar la taxa quan
sol·licitin una llicència per gaudir dels aprofitaments especials esmentats en l’article 1 d’aquesta
ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament  i  per  a  altres  usos  que  immediatament  interessin  la  seguretat  ciutadana  o  la
defensa nacional.

2. No s’apliquen bonificacions ni reduccions per determinar el deute.

Article 6.- Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que s’estableix en les tarifes que
figuren en l’apartat següent.

2. Les tarifes de la taxa són les següents:

Tarifa primera: parades barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i anàlegs

1. Mercats setmanals i/o mensuals d’Andratx, per metre quadrat i dia:

2. Mercats setmanals i/o mensuals de S’Arraco, per metre quadrat i dia:

NOTA: La superfície computable serà la que realment ocupi la parada, més una
franja de terreny d’un metre d’amplària paral·lela davant la línia exterior de la
parada o instal·lació que s’utilitzi per a l’ús o servei del públic.

2. La resta d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials, per metre quadrat i
dia:

3. Encants: 

 Quota fixa fins a 5 metres quadrats, per dia:

 Més de 5 metres quadrats, per metre quadrat addicional, per dia:

0,84 €

0,42 €

0,43 €

2,10 €

0,52 €

Tarifa segona: indústries de carrer i ambulants
1. Venda ambulant al braç, per dia:

2. La resta de venda ambulant i les indústries de carrer, per dia:
1,87 €

4,82 €

0,80 €

178,78 €

Tarifa tercera: rodatge cinematogràfic o reportatge fotogràfic

1. Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per rodar pel·lícules o
per fer un reportatge fotogràfic, al dia i per metre quadrat o fracció:

Quota mínima d’aquest epígraf per cada dia:
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Article 7.- Acreditació

1. S’acredita la taxa:

a)  Si  es  tracta de concessions  de nous aprofitaments de la  via  pública,  en el  moment  de
concedir la llicència corresponent.

b) Si es tracta de concessions ja autoritzades i prorratejades, el dia primer de cada un dels
períodes naturals de temps.

2.  Sens perjudici  del  que preveu el  punt  anterior,  cal  dipositar  l’import  de la  taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta ordenança.

3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditació de la taxa té
lloc en el moment d’iniciar l’aprofitament.

Article 8- Període impositiu

1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu ha de coincidir amb el que hi ha determinat en la llicència municipal.

2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial  ha estat autoritzat o prorrogat  per a
diversos exercicis, el període impositiu comprèn l’any natural.

3. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial sol·licitat, o per causes no
imputables a la persona interessada no en pugui gaudir, cal tornar l’import satisfet.

Article 9.- Règim de declaració i ingrés

1. El pagament de la taxa s’ha de fer de la manera següent:

a)  Si  es  tracta  de concessions  de  nous  aprofitaments,  per  ingrés  directe  en  la  dipositaria
municipal o on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.

b)  Si  es  tracta  de  concessions  d’aprofitaments  ja  autoritzades  i  prorrogades,  una  vegada
incloses en els padrons o matrícula d’aquest preu públic, per anys naturals, al lloc i la data que
es determini.

2. Les llicències de venda per al mercat que s’atorguin per a un període anual s’han d’abonar
en dos terminis, un de referit al primer semestre i un altre al segon semestre d’ocupació. Les
dates de cobrament són les establertes amb l’aprovació del padró anual i  s’han de notificar
individualment juntament amb l’import del deute.

3.  Tota  persona  o  entitat  que  pretengui  beneficiar-se  directament  de  qualsevol  dels
aprofitaments subjectes a gravamen d’acord amb la tarifa anterior d’aquesta ordenança ha de
sol·licitar a l’Ajuntament la llicència oportuna o el permís, en què han de constar la superfície de
l’aprofitament, el període i els elements que s’hi han d’instal·lar.

4.  Les  quantitats  exigibles  d’acord  amb les  tarifes  s’han  de  liquidar  per  cada  aprofitament
sol·licitat o dut a terme i són irreductibles per al període anual o de temporada autoritzat.
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5. Les llicències  s’entenen caducades sense excusa ni  cap pretext  en la data assenyalada
perquè acabin.

6. No es consent cap ocupació de via pública fins que les persones interessades hagin abonat i
obtingut la llicència corresponent.

7.  Les  autoritzacions  tenen  caràcter  personal  i  no  poden  ser  cedides  o  sotsarrendades  a
tercers. L’incompliment d’aquest mandat dóna lloc a l’anul·lació de la llicència, sens perjudici de
les quanties que correspongui abonar a les persones interessades.

8. Si l’aprofitament s’ha iniciat  sense la preceptiva llicència,  s’ha de practicar i  notificar a la
persona interessada la liquidació corresponent al període de l’aprofitament, sens perjudici de
les sancions que siguin procedents.

9. La presentació de la baixa produeix efectes a partir del dia següent a l’assenyalat com a final
de l’autorització o llicència. El fet de no presentar la baixa determina l’obligació de continuar
abonant el preu públic.

Article 10.- Infraccions i sancions

Pel  que fa a tot  el  que es refereix  a la  qualificació  d’infraccions  tributàries,  així  com a les
sancions que hi corresponguin, cal aplicar el règim regulat en la Llei general tributària i en les
altres disposicions que la complementin i la desenvolupin. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entra en vigor l’1 de gener de 2012, o l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, si la publicació és posterior a aquell dia, i serà vigent fins que
es modifiqui o es derogui expressament.
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