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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

5962

Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i
cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa

Als efectes del que disposa l’article 17.4. del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es publica el text íntegre de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terreny d’ús públic local amb taules i cadires,
tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa, aprovada definitivament en sessió plenària de 26 de març de 2013.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB
TAULES I CADIRES, TRIBUNES, TARIMES I ALTRES ELEMENTS SIMILARS AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Article 1.- Concepte.
De conformitat amb el que preveu l’article 57 del RDL 2/2004, i també 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
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i
altres elements similars amb finalitat lucrativa.
Article 2.- Obligats al pagament.
Estan obligats a pagar 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 s’ha procedit sense l’oportuna autorització.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/45/815957

Article 3.- Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que fixin les tarifes contingudes a l’apartat següent, es tindrà en compte la
superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
2.1. Per cada metre quadrat de superfície ocupada a temporada alta (abril-octubre):
Pl. Major

6,83€/m2/mes

Pl. dels Seglars

6,26€/m2/mes

Pl. Miquel Capllonch

7,29€/m2/mes

2.1.2 Pg. A. Camarasa

17,68€/m2/mes

2.1.3 Pg. Colon

11,62€/m2/mes

2.1.4 Pg. Vora Mar

12.63€/m2/mes

2.1.5 Carrers per a vianants i enrajolats al Port de Pollença i carrers empedrats a Pollença

6,48€/m2/mes

2.1.6 Resta de carrers i places a Pollença, Port i Cala Sant Vicenç

4,60€/m2/mes

NOTA: A les ocupacions sol·licitades només durant els dies de festa se’ls aplicaran les tarifes anteriors amb un augment del 20 per cent i un
mínim de 30,00 € per 1 taula i 4 cadires.
2.2 Per cada metre quadrat de superfície ocupada en temporada baixa (gener-març i novembre-desembre):
Pl. Major

1,69€/m2/mes

Pl. dels Seglars

1,55€/m2/mes

Pl. Miquel Capllonch

1,80€/m2/mes
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2.1.2 Pg. A. Camarasa

4,37€/m2/mes

2.1.3 Pg. Colon

2,87€/m2/mes

2.1.4 Pg. Vora Mar

3,12€/m2/mes

2.1.5 Carrers per a vianants i enrajolats al Port de Pollença i carrers empedrats a Pollença

1,60€/m2/mes

2.1.6 Resta de carrers i places a Pollença, Port i Cala Sant Vicenç

1,14€/m2/mes

2.3. Per la utilització de tendals o marquesines fixats a la via pública es multiplicarà pel coeficient 1’25 la quantia que resulti d’aplicar la
tarifa de l’apartat 2.1) anterior, tenint en compte la superfície ocupada pel tendal o marquesina.
Als efectes prevists per a l’aplicació de l’apartat 2 anterior, es tindrà en compte el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no fos sencer s’arrodonirà per excés per tal d’obtenir la superfície ocupada.
b) Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements auxiliars es delimita una
superfície major a l’ocupada per taules i cadires es prendrà aquella com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals quan el període autoritzat comprengui part d’un
any natural.
2.4. Les barres de bar col·locades a la via pública els dies de festa tindran la tarifa següent:
Barres de bar els dies de festes patronals (els tres primers m2)
Per m2 addicional

150,00 €
25€/m2

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/45/815957

2.5. Als efectes de liquidació de la taxa, l’administració podrà considerar la correspondència següent entre diverses instal·lacions i superfície
ocupada:
Per cada taula

1,00 m2

Per cada cadira

0,75 m2

Per 1 taula i 4 cadires

4,00 m2

Article 4.- Normes de gestió.
1. Les quantitats exigides d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. El període mínim d’utilització o
aprofitament serà de set mesos continus.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la
corresponent llicència, realitzar el dipòsit previ al qual es refereix l’article 5.2a) següent i formular declaració en la qual constarà la superfície
de l’aprofitament i els elements que s’hi instal·laran, com també un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació
dins el municipi.
3. 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 llicències; si n’hi hagués, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, en el
seu cas, les liquidacions complementàries procedents. Les autoritzacions es concediran un cop esmenades les diferències per part dels
interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris procedents.
4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
5. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que s’hagi abonat el dipòsit previ al qual es refereix l’article 5.2a) següent i els
interessats hagin obtingut 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.
6. Un cop autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre l’Ajuntament no acordi la seva caducitat o es presenti baixa justificada per
part de l’interessat o pels seus legítims representants en cas de mort; les sol·licituds d’alteració del règim de les ocupacions autoritzades
s’hauran de comunicar durant el mes d’octubre de l’any natural anterior al de l’ocupació.
7. 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
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abonant la taxa.
8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran esser cedides o sotsarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest manament
donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.
Article 5.- Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagar 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 corresponent llicència.
b) Quan es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada un dels períodes naturals de temps
assenyalats a les tarifes.
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 on estableixi l’Ajuntament, però sempre
abans de retirar la corresponent llicència. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del
RDL 2/2004 i es farà definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, un cop incloses en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per
anys naturals a les oficines de la Recaptació Municipal, des de dia 16 del mes de gener fins a dia 15 del mes de febrer.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.La present ordenança deroga la publicada en el BOIB núm. 178 de 27 de desembre de 2003.
DISPOSICIÓ FINAL.La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOIB, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expresses.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/45/815957

Contra el present acord definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir
de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
Pollença, 27 de març de 2013
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavia
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