NÚM. ORDRE

27

ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER PARADES, CASETES DE VENDA,ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS
D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
CONCEPTE
Article 1. Conformement al que preveu l’article 57, en relació amb el 20.3n)
ambdós del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Calvià continuarà
percebent la “Taxa per parades, Casetes de venda, Espectacles o Atraccions situades en
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic”, que es
regirà per la present Ordenança.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2. Estan obligats al pagament de la taxa reguladora en aquesta
Ordenança les persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències, o que es
beneficiïn de l’aprofitament, si es procedí sense l’oportuna autorització.
BASES I TARIFES
Article 3. Es prendrà com a base de gravamen la superfície ocupada pels
elements i aprofitaments que constitueixin l’objecte d’aquesta Ordenança.
Article 4. L’expressada taxa es regularà amb la següent
TARIFA
EPÍGRAF
4.1

4.2

LLICÈNCIA O PERMISOS

IMPORT (€)

Llocs, casetes de venda, en general,
espectacles o atraccions, indústries de
carrers o ambulants i rodatge
cinematogràfic

0,75/m2/dia

Casetes viatges nàutics i similars
(Mòdul mínim 4 m2)

0,94/m2/dia
3,75/dia
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4.3

Quiosc premsa, gelats i similars
(Mòdul mínim 4 m2)

1,46/m2/dia
5,84/dia

4.4

Llocs de venda en mercadets d'estiu
(Mòdul 2,8 x 2 m2)

0,54/m2/dia
3,00/dia

4.5

1. Llocs de venda en els mercats periòdics de:
a) Son Ferrer
(Mòdul 2,8 x 2 m2)
b) Calvià
(Mòdul 2,8 x 2 m2)

0,54/m2/dia
3,00/dia
0,04/m2/dia
0,20/dia

2. Mercats periòdics de nova implantació no
contemplats en l'apartat anterior:
Altres mercats periòdics
0,54/m2/dia
(Mòdul 2,8 x 2 m2)
3,00/dia
EXEMPCIONS
Article 5. S’exceptuen del pagament de la present taxa les administracions
públiques pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per tots els que immediatament interessen a la seguretat ciutadana
o a la defensa nacional.
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Article 6
1. Tota persona o entitat que pretengui beneficiar-se directament de qualssevol
dels aprofitaments subjectes a gravamen d’acord amb la precedent tarifa d’aquesta
Ordenança, haurà de sol·licitar de l’Ajuntament l’oportuna llicència o permís.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança hauran d’efectuar simultàniament a la presentació de
sol·licitud, un dipòsit previ del preu públic resultant per l’aplicació de tarifes a la
Dipositaria municipal i formular declaració a la qual consti la superfície de
l’aprofitament, el seu període, elements a instal·lar, a més d’un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
3. Les llicències s’entendran caducades sense cap excusa ni pretext en la data
assenyalada per al seu acabament.
4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar en
aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
5. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessat hagin
abonat i obtingut la llicència corresponent.
6. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o
subarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest manament donarà lloc a l'anul·lació
de la llicència, sense perjudici de les quanties que correspongui abonar als interessats.
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7. Si l’aprofitament s’hagués iniciat sense la preceptiva llicència, es practicarà i
notificarà a l’interessat la liquidació corresponent al període de l’aprofitament, sense
perjudici de les sancions que escaiguin.
APROVACIÓ
La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament el 12 de Diciembre de
2009 i, amb la publicació prèvia al BOIB, en els termes prevists a l’article 17.4 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, entrarà en vigor a partir del día 1 de gener de 2010, la seva vigència
continuarà fins que no sigui derogada o modificada.
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