
 
20 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE 

QUIOSCS A LA VIA PÚBLICA 
 
 

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 que es 
derivin de les instal×lacions de quioscs a la via pública, especificat a les tarifes contingudes 
a l'apartat 2 de l'article 4 del següent, que se regirà per la present Ordenança. 
 

ARTICLE 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT. 
 

Estan obligades al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, les persones 
o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els que es beneficiïn de 
l'aprofitament, si s'ha procedit sense l'oportuna autorització. 
 

ARTICLE 3.- CATEGORIA DELS CARRERS O POLÍGONS. 
 

Als efectes prevists per a l'aplicació de la Tarifa de l'apartat 2 de l'article 4 del 
següent, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en una sola categoria. 
 

ARTICLE 4.- QUANTIA 
 

 La taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que fixi la Tarifa continguda a 
l'apartat següent i en funció del temps que duri l'aprofitament i de la superfície, l'ocupació 
de la qual queda autoritzada en virtut de la llicència, o la realment ocupada si fos major. 
 

2. Les Tarifes de la taxa seran les següents: 
Pl. Major 80,00 € m2/any  

Pl. Miquel Capllonch 74,00 € m2/any  

Psig. A. Camarassa 162,00 € m2/any  

Psig. Vora-mar 106,00 € m2/any   

Carrers Vianants 74,00 € m2/any  

RestaCarrers 50,00 € m2/any  

 
3. Normes d'aplicació.  
a) Per a la determinació de la superfície computable a efectes d'aplicació de la 

Tarifa en els quioscs dedicats a la venda de flors, a més de la superfície ocupada 



 
estrictament pel quiosc es tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a l'exposició 
de plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris. 
 
 
 

ARTICLE 5.- NORMES DE GESTIÓ. 
 

1. La taxa regulada en aquesta Ordenança és independent i compatible amb la taxa 
per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 

2. Les quanties exigibles d'acord amb la Tarifa seran liquidades per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els respectius epígrafs. 
 

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el 
dipòsit previ al qual es refereix l'article següent i formular la declaració a la qual hi consti la 
superfície de l'aprofitament, acompanyant un plànol detallat de la superfície que es pretén 
ocupar i de la seva situació dins el Municipi. 
 

4. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les 
declaracions formulades pels interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben 
diferències amb les peticions de les llicències, si n'hi ha, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries procedents i les 
autoritzacions es concediran un cop esmenades les diferències per part dels interessats i, en 
el seu cas, realitzats els ingressos complementaris procedents. 
 

5. En el cas que es deneguin les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar en 
aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat. 
 

6. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que s'hagi abonat el dipòsit 
previ al qual es refereix l'article 6.2.a) següent i s'hagi obtingut dels interessats la 
corresponent llicència. 
 

L'incompliment d'aquest manament podrà donar lloc a la no concessió de la 
llicència, sens perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs procedents. 
 

7. Un cop autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no s'acordi la seva 
caducitat per part de l'Alcaldia o es presenti baixa justificada per part de l'interessat o dels 
seus legítims representants en cas de mort. 
 

8. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer del període natural 
de temps següent assenyalat a l'epígraf de la Tarifa corresponent. Qualsevol que sigui la 



 
causa que s'al·legui en sentit contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació 
de continuar abonant la taxa. 
 

9. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no se podran cedir o subarrendar a 
tercers. L'incompliment d'aquest manament donarà lloc a l'anul·lació de la llicència. 

 
ARTICLE 6.- 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 de la via pública, en el 

moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats, el dia primer de cada 

un dels períodes naturals de temps assenyalats a la Tarifa. 
 

2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la 

Tresoreria Municipal o a on estableixi l'Ajuntament però sempre abans de retirar la 
llicència corresponent.  

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el que disposa 
l'article 47.1 de la llei 39/1988, del 28 de desembre, i es farà definitiu quan es concedeixi la 
corresponent llicència. 

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, un cop 
inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per trimestres naturals a les oficines de 
la Recaptació Municipal, des de dia 16 del primer mes del trimestre fins a dia 15 del segon. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL.- 
 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, i es començarà a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2004 i 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 secretària actal. 


