19 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, ESCOMBRARIES, TANQUES, PUNTALS, POLLINS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
ARTICLE 1.- CONCEPTE.
De conformitat amb el que preveu l'article 117 en relació amb l'article 41.A, ambdós
de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com a la
Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i Locals, i
de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament
estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'ocupació de
terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, escombraries, tanques,
puntals, pollins, bastides i altres instal·lacions anàlogues, especificat a les Tarifes
contingudes a l'apartat 2 de l'article 4 següent, que es regirà per la present Ordenança.
ARTICLE 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, les persones o
entitats a favor de les quals s'atorguin les Llicències, o els qui es beneficiïn de
l'aprofitament si es va procedir sense l'oportuna autorització.
ARTICLE 3.- QUANTIA.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a la Tarifa
continguda a l'apartat següent.
2. Les TARIFES de la taxa seran les següents:
2.1 Ocupació de la via pública amb mercaderies, materials de construcció,
tanques, puntals, pollins, bastides, etc. Per metre quadrat i dia:
Plaça Major
Pl. Miquel Capllonch
Psig. A. Camarasa
Psig. Vora-mar
Carrers per a vianants i enrajolats del Port
Carrers per a vianants i empedrats de Pollença
Resta carrers i Places a Pollença,Port i Cala Sant Vicenç
Normes d'aplicació de les Tarifes:

0,32 €
0,32 €
0,63 €
0,42 €
0,32 €
0,27 €
0,21 €

a) La taxa per ocupació amb vagonetes per recollir o dipositar escombraries i
materials de construcció serà el 75 % de les tarifes anteriors.
b) Aquestes tarifes tindran un mínim de pagament de 12 €
2.2 Tancament vies públiques, per hora

3,20 €

ARTICLE 4.- NORMES DE GESTIÓ.
1. De conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei 39/1988, del 28 de
desembre, quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança es produeixin
desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública, els titulars de la llicència o els
obligats al pagament estaran subjectes al reintegrament total de les despeses de
reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o reparar els danys causats, que seran en tot
cas, independents dels drets liquidats pels aprofitament efectuats.
2. Les quantitats que es poden exigir d'acord amb la Tarifa seran liquidades per cada
aprofitament sol·licitat o efectuat i es podran reduir pels períodes naturals de temps
assenyalats en els respectius epígrafs.
3. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència.
4. Si no s'ha determinat amb exactitud la durada de l'aprofitament, un cop
autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa.
5. La presentació de la baixa serà efectiva a partir del dia primer del període natural
de temps següent assenyalat a l'epígraf de la Tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa
que s’al·legui en cas contrari, la no presentació de la baixa, determinarà l'obligació de
continuar abonant la taxa.

ARTICLE 5.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments a la via pública, en el
moment de sol·licitar la corresponent llicència.
b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia
primer de cada semestre natural.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà:

a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments amb
durada limitada per ingrés directe a la Tresoreria Municipal o on estableixi l'Ajuntament,
sempre abans de retirar la llicència o la denominació que correspongui.
b) Quan es tracti d'autoritzacions ja concedides i sense durada limitada, un cop
concloses en els corresponents padrons o matrícules d'aquesta taxa, per semestres naturals a
les oficines de la Recaptació Municipal, fins dia 16 del primer mes del semestre fins dia 15
del segon.

DISPOSICIÓ FINAL.La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el
BOIB i transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del moment que
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma hagin rebut l’acord d’aprovació
definitiva, i es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener de 2004; romandrà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 178 de dia 27 de desembre de 2003
Pollença, 29 de desembre de 2003
La secretaria actal.,

