11 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES, TESTS, COSSIOLS I
JARDINERES, AIXÍ COM EL RODATGE DE PEL·LÍCULES, VÍDEOS, GRABACIONS
TELEVISIVES I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES
Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa
per utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, cavallets, bastides i
altres instal·lacions anàlogues, així com el rodatge de pel·lícules, vídeos, gravacions televisives i
sessions fotogràfiques, i que es regeix per aquesta ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys
d’ús públic local amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 0puntals, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
b) Tancament de carrers (obstaculització de la via pública), incloses les mudances, i que
suposi la interrupció total o parcial de la circulació.
c) Utilització dels carrers, places i altres llocs públics per el rodatge de pel·lícules, vídeos,
gravacions televisives i sessions fotogràfiques de naturalesa lucrativa.
d) Utilització dels carrers, places i altres llocs públics com a aparcament, zona d’activitat,
zona d’exposició o qualsevol altre us que impliqui la limitació del seu us general.
e) Col∙locació de tests ,cossiols o jardineres a la via pública.
Es podrà autoritzar la col∙locació al terra de tests, cossiols o jardineres amb plantes dins l’espai
autoritzat per ocupar amb taules i cadires de restaurants, bars o cafès i cafeteries, així com també
es podrà autoritzar als comerços i veïns quan es donin circumstàncies concretes informades
favorablement pels informes policials. En tot cas, compliran les següents condicions:
- No es podran situar de forma que facin tancament o que propiciïn la privatització de l’espai o via
pública.
- No es podrà interceptar el trànsit dels vianants. Entre un cossiol o jardinera i el següent es
deixarà com a mínim la distància de 1 metre.
- Els tests o cossiols seran de materials naturals o anàlegs de mateixa aparença, i amb la planta
compresa no podran superar els 60 cm. de diàmetre o costat i 1,20 d’alçada, excepte en el cas de
que es situïn dins espais entrants de l’alineació de façana i de forma que quedin fora de la zona de
trànsit habitual dels vianants.
- Per la seva forma o estructura, tant del cossiol com el seu peu i la planta, no podran constituir
cap molèstia o perill pels vianants i especialment, cap barrera arquitectònica per persones
discapacitades, al qual efecte no tindran branques que sobresurtin més de 10 cm de la vertical del
cossiol o jardinera.
Pel mateix motiu, tampoc es permeten els cossiols la qual forma de copa
dificulti la seva percepció amb els bastons, o que alguna part d’ells o del seu peu sobresurti de
forma perillosa. Els cossiols o les jardineres hauran de ser de característiques sòlides, amb una
base que asseguri la seva estabilitat en cas de vent o del contacte accidental dels vianants. Es

podrà exigir un model determinat en funció del lloc on s’hagi d’ubicar, i segons les seves
característiques, l’Ajuntament podrà exigir la seva col∙locació per delimitar la zona d’ocupació.
- Les plantes no podran ser d'espècies verinoses, tenir punxes o brancatge que pugui resultar
perillós o molest pels vianants.
- No podran dur cap tipus de publicitat ni ser usats comercialment per exposar productes o
mercaderies.
Article 3r. Subjectes passius
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 36 i concordants de la Llei General Tributaria a favor de les quals s'atorguin les llicències, o
els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4r. Responsables
Seran responsables tant solidaris com subsidiaris aquells que mereixin aquesta consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.
Article 5r. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6r. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Tarifa primera. Ocupació amb materials de construcció
1.-Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció, petita
maquinària i similars:
-Per metre quadrat o fracció, a la quinzena 3,00 €
2.-Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb contenidors o petita maquinaria mòbil de
retirada diària:
-per cada unitat o similar, per dia, 2,00 €
Tarifa segona. Tanques, puntals, extintors, bastides, etc.
1.-Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de tancaments, siguin o
no per a obres i altres instal·lacions anàlogues:
-Per metre quadrat o fracció, a la quinzena: 4,00 €
2.-Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, bastides i altres elements
anàlegs:
- Per cada metre lineal o fracció, a la quinzena: 2,00 €

Tarifa tercera. Grues i altre maquinaria
Per cada grua, instal·lació o equipament fitxe o màquina utilitzada en la construcció. Per cada
trimestre: 150,00€
Tarifa quarta. Obstaculització de carrers, incloses les mudances, i que suposi la interrupció
parcial de la circulació, prèvia autorització:
-La primera hora: 10,00 euros.
-De 2 a 4 hores: 20,00 euros.
-De 4 a 6 hores: 35,00 euros.
-De 6 hores a 1 dia sencer 50,00 euros.
En cas de ser necessària la senyalització d’aquesta ocupació de via pública, es meritarà, per cada
sol·licitud, una taxa de 12,00 euros per l'expedició del cartell per part de la Policia Local.
Tarifa cinquena: Tancament o obstaculització total de carrers i utilització de les places i altres
llocs públics d’abast més ampli que un carrer com a aparcament, zona d’activitat, zona d’exposició
o qualsevol altre us que impliqui la limitació del seu us general
-De 0 a 2 hores: 20,00 euros.
-De 2 a 6 hores: 50,00 euros.
-De 6 hores a 1 dia sencer: 100,00 euros.
-Mes temps, a raó de 150,00 euros per dia o fracció.
En cas de ser necessària la senyalització d’aquesta ocupació de via pública, es meritarà, per cada
sol·licitud, una taxa de 12,00 euros per l'expedició del cartell per part de la Policia Local.
Tarifa sisena: rodatge de pel·lícules, vídeos, gravacions televisives i sessions fotogràfiques de
caràcter lucratiu
-Per dia o fracció: 500 €
Quan calgui la senyalització d’aquesta ocupació es meritarà una taxa de 6,00 euros, que inclou la
posada i recollida de la senyalització.
Normes particulars d'aplicació de les tarifes
Les quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a
partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn,
les quantitats tindran un recàrrec d'un 200 per cent
Les quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del
tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25% per cent:
durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100 per cent.
L’ ocupació de la via pública per un període igual o inferior a cinc dies naturals, estarà exempta de
tributació per les tarifes primera, segona i tercera.
Article 7r. Acreditació
La taxa s'acreditarà quan s'inicii la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a
aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou

sol·licitada.
Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es
presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial
esmentat.
Quan s'ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditació de la
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8è. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s'ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament
especial.
Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, l’acreditació de la
taxa tindrà lloc l’ 1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.
Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés
Les quantitats exigides d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
Sense perjudici del previst al punt anterior, quan l’aprofitament especial es realitzi al llarg de varis
exercicis, el pagament de la taxa s'efectuarà en el primer trimestre cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora o a la caixa del propi ens.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer
la taxa en el període determinat per l'Ajuntament.
Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on
hi consti la superfície de l'aprofitament. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es
pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat les persones
interessades, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferencies amb les peticions de
llicències; si n'hi havia, aquestes es notificaran ais interessats i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s'escaiguin.
En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de
l’import ingressat.
Article 10è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposen la Llei General Tributaria, el
Reglament General de Recaptació i demés ordenament general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

