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                                                   Ajuntament de Consell
                                                            Illes Balears

ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  APROFITAMENTS
ESPECIALS  MITJANÇANT  PARADES,  TRASTS,  CASETES  DE  VENDA,
INDÚSTRIES DEL CARRER, AMBULANTS, ESPECTACLES, ATRACCIONS,
FILMACIONS,  GRAVACIONS,  FOTOGRAFIA  COMERCIAL  I  ALTRES
ACTIVITATS SIMILARS A TERRENYS D’US PÚBLIC

Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  i
conformement el que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
locals  aprovat pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004, de 5 de març,  aquest  Ajuntament
continuarà exigint la taxa per aprofitaments especials mitjançant parades, barres, trast,
casetes de venda, indústries del carrer, ambulants, espectacles, atraccions, filmacions,
gravacions, fotografia comercial i altres activitats similars a terrenys d’ús públic, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix
l’article 57 de l’esmentat Text Refós.

Fet Imposable
ARTICLE 2
1.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa,  la  utilització  privativa  o  l’aprofitament
especial  dels  terrenys  d’ús  públic  local  amb  parades,  trasts,  casetes  de  venda,
espectacles, atraccions, i activitats similars a terrenys d’ús públic local així com també
filmació d’anuncis publicitaris per a cinema i televisió amb finalitat comercial lucrativa
i  la  realització  de  fotografies  comercials  a  terrenys  d’ús  públic  que  comportin  una
utilització privativa o un aprofitament especial.
2. No obstant el que s’ha dit, no es consideraran subjectes a aquesta taxa (hauran de
comptar  preceptivament  amb  l’oportuna  llicència)  els  actes  de  caràcter  cultural  o
educatiu organitzats per entitats inscrites al Registre municipal d’entitats ciutadanes, o
bé quan l’assistència  a  aquests  actes  sigui  gratuïta,  encara  que els  organitzadors  no
estiguin inscrits al dit registre. Tampoc no estaran subjectes a la taxa les associacions o
entitats esmentades anteriorment ni els partits polítics, pels actes d’obtenció de fons o
ajudes amb fins benèfics,  sempre que s’acrediti  aquesta  destinació,  encara que sigui
posteriorment a la sol·licitud de llicència.



Subjecte passiu
ARTICLE 3
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereixen l’article 35.4 de la Llei  general tributaria a favor dels quals s’atorguin
llicències, o les que es beneficiïn de l’aprofitament si es va procedir sense autorització
oportuna.

Responsables
ARTICLE 4
1.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general
Tributària.
2.  Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributaria.

Quota tributaria
ARTICLE 5
La  quota  tributaria  es  determinarà  d’acord  amb  les  tarifes  contingudes  a  l’annex
d’aquesta Ordenança.

Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1.  La  Junta  de  Govern  Local  podrà  atorgar  bonificacions  del  50%  de  la  taxa
corresponent,  a  les  activitats  descrites  desenvolupades  per  entitats  no lucratives  que
realitzin activitats de caire social o benèfic. Aquesta bonificació es realitzarà a instància
de l’entitat no lucrativa, adjuntant a la sol·licitud còpia dels estatuts i de la targeta de
registre  d’associacions  o  fundacions,  i  declaració  jurada  de  trobar-se  al  corrent  de
pagaments amb l’administració tributària i la seguretat social.
2.  La  Junta  de  Govern  Local  podrà  atorgar  una  bonificació  del  100%  de  la  taxa
corresponent, als particulars que realitzen les activitats descrites al mercat dels encants
de Consell i que no disposen d’altres ingressos. La sol·licitud serà tramitada pels tècnics
del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Consell, amb un informe adjunt
que acrediti l’oportunitat i necessitat de la bonificació.
3. Amb caràcter excepcional, la Junta de Govern Local podrà atorgar una bonificació
del 100% de la taxa corresponent a les activitats descrites quan de forma raonada es
donin circumstàncies de caràcter honorífic o d’agraïment per la col·laboració prestada
en la gestió del mercat municipal dels encants.

Meritació
ARTICLE 7
1. Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel
Reial  Decret  Legislatiu  2/2004, de 5 de març,  la  taxa es meritarà  en el  moment de
sol·licitar l’ús privatiu o l’aprofitament especial, que no es tramitarà si no s’ha efectuat
el pagament corresponent.



2. Quan es produeixi l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la
taxa es meritarà en el moment d’inici de l’aprofitament.

Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1.  Les  persones  o  entitats  interessades  en  els  aprofitaments  regulats  en  aquesta
Ordenança  hauran de sol·licitar  prèviament  la  corresponent  llicència,  autoliquidar  la
taxa, conformement a l’article 27 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat
pel Reial  Decret  Legislatiu  2/2004, de 5 de març,  i  formular  una declaració en què
consti la superfície d’aprofitament i la seva situació dins el municipi.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions,  els interessats  podran sol·licitar  a aquest
Ajuntament  la  devolució  de  l’import  corresponent  sempre  que  no  s’hagués  gaudit,
utilitzat  o aprofitat  especialment  el  domini  públic  local  i  també quan per causes no
imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no
s’exerceixi.
3. No es consentirà l’ocupació de la via pública, fins que no s’hagi autoliquidat la taxa i
els interessats hagin obtingut la corresponent llicència. L’incompliment d’aquest mandat
podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la
taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoqui.
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides ni subarrendades
a tercers. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.
5.  Si  l’Ajuntament,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  i  prèvia  comprovació
administrativa,  constata  que  l’ocupació  efectiva  no  es  correspon  amb  la  calculada
inicialment, practicarà una liquidació definitiva que substituirà la inicial, de manera que
s’exigirà del subjecte passiu el pagament de la quantitat addicional que correspongui o,
en el seu cas, se li reintegrarà la quantia que pertoqui.
6. Els ocupants del domini públic han de deixar-lo en les mateixes condicions en què es
trobava  abans  de  l’ocupació.  En  garantia  d’aquesta  obligació,  l’Ajuntament  podrà
exigir,  en  el  moment  de  la  liquidació  inicial,  la  prestació  d’una  fiança  de  quantia
proporcional als terrenys ocupats, que serà retornada prèvia comprovació administrativa
del compliment d’aquesta obligació de restitució

Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per  a  tot  el  que  es  refereix  a  la  qualificació  d’infraccions  tributàries,  així  com les
sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança
fiscal  general  i  els  articles  178 i  següents  de la  Llei  general  tributaria  i  la  resta  de
disposicions que la desenvolupin i complementin.

Disposició final
Aquesta ordenança, entrarà en vigor a partir de l’endemà del dia de la publicació de la
seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de les Illes Balears.



ANNEX
TARIFES VIGENTS 

A) Les  tarifes  de  la  taxa  de  les  activitats  d’ocupació  per  a  instal·lació  de  parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants
seran les següents:

Cessió d’ús mensual Cessió puntual 
50’00 €/m2/ mes 2’00 €/m2/dia

B) Les tarifes de la taxa de les activitats  d’ocupació per a instal·lació de parades al
mercat municipal d’encants al polígon industrial i de serveis serà:

Cessió d’ús anual Cessió semestral Cessió puntual 

95,00 €/m.l./any 50 €/m.l./semestre 2,00 €/m.l./dia

C) La quantia de la taxa de les activitats d’ocupació per a instal·lació de parades al
mercat municipal dels dijous serà:

Trasts             Ús anual €/trimestre Ús puntual €/dia

2 metres lineals   40,00  5,25
4 metres lineals   50,00 7,00
6 metres lineals   60,00 9,75
8 metres lineals   70,00      13,00

D)  La  quantia  de  la  taxa  de  les  activitats  d’ocupació  per  a  filmació  d’anuncis
publicitaris, cinema i televisió amb finalitat comercial lucrativa i amb ocupació de via
pública:

Per a dia o fracció...........................................................................250,00
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