
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  
PER LA INSTAL·LACIÓ DE TRASTS, BARRAQUES... 

 
Article 1: Fonament i naturalesa 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local, consistent en l’ocupació de terrenys d’ús públic local per la instal·lació de trasts, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries volanderes i ambulants i 
rodatge cinematogràfic, que es regirà per la present ordenança. 
 
Article 2: Subjecte passiu 
Seran subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats a favor 
de les quals s'atorguin les llicències, o les que es beneficiïn de l'aprofitament, si es procedeix 
sense l'oportuna  autorització. 
 
Article 3: Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o  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 Tributària. 
 
Article 4: Quota tributària 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes contingudes a 
l'apartat  següent. 
2. Les tarifes de la taxa seran les següents: 

CONCEPTE EUROS 
TARIFA PRIMERA. MERCATS 
A) DE LA PLATJA DE MURO 
a.1. Mercat setmanal a l’Avinguda de l’Albufera 
a.1.1. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts de fruites, verdures i 
hortalisses. Per m2 a l’any 

55,00 

a.1.2. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts d’altres productes i 
articles. Per m2 a l’any 

65,00 

a.2. Mercat diari a l’Av. del Mar. Per m2 a l’any 100,00 
B) DEL DIUMENGE 
b.1. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts de fruites, verdures i 
hortalisses. Per m2 a l’any 

22,20 

b.2. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts d’altres productes i 
articles. Per m2 a l’any 

22,20 

C) DE LES CASETES DELS CAPELLANS 
c.1. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts de fruites, verdures i 
hortalisses. Per m2 a l’any 

5,00 

c.2. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts d’altres productes i 5,00 



articles. Per m2 a l’any 
TARIFA SEGONA. FIRES I FESTES 
1. Parades, barraques, casetes de venda i tómboles. Per m. lineal i per fira i/o 
festa.* 

5,00  

2. Atraccions, cotxes xoc i cavallets. Per m2 dia festiu i víspera de festa i/o fira 
* 

2,00 

3. Atraccions, cotxes xoc i cavallets. Per m2 dies feners * 0,30 
4. Venda d’objectes portats a ma. Per dia. 10,00 
TARIFA TERCERA. INDÚSTRIES VOLANDERS I AMBULANTS 
Al dia 1,62 
A l’any 27,46 
TARIFA QUARTA. RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
Per ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de 
pel·lícules i sessions fotogràfiques. Al dia 

200,00 

 
*Mínim 5,60€  

 
Article 5: Exempcions i bonificacions 

1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
2. L’Estat, les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i les associacions sense ànim de 

lucre no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol.licitin llicència per gaudir 
dels aprofitaments especials sempre que siguin necessaris per als serveis públics de 
comunicació que explotin directament i per altres usos que immediatament interessin a 
la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 
Article 6: Meritació 
La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix: 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment  de  
sol·licitar  la  corresponent llicència. 

b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats el dia primer de 
cada un dels períodes naturals de temps senyalats a les tarifes. 

 
Article 7: Declaració ingrés 
1. Les quantitats exigibles d'acord a les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o 
realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de temporada autoritzat. 
2.  

a) Els emplaçaments, instal·lacions, trasts, etc., podran treure’s a licitació pública abans de 
la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte de taxa mínima que servirà 
de base, serà la quantia fixada a les tarifes de l'article 3.2 d'aquesta ordenança. 

b) Es procedirà, amb antelació a la subhasta, a la formació d'un pla dels terrenys 
disponibles per esser subhastats, numerant les parcel·les que hagin d'esser objecte de 
licitació i senyalant la seva superfície. Així mateix, s'indicaran  les parcel·les que puguin 
dedicar-se a cotxes de xoc, circs,  teatres, exposicions d'animals, restaurants, neveries, 
bijuteries, etc. 

c) Si qualque concessionari dels aprofitaments utilitzàs major superfície de la que li fou  
adjudicada  en  subhasta, satisfarà per cada metre quadrat utilitzat de més el 100 per 100 



de l'import de la puixança, endemés de la quantia fixada a les tarifes. 
3.  

a) Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança i no trets a licitació pública hauran de sol·licitar  prèviament  la  corresponent 
llicència, realitzar el dipòsit previ referit a l’apartat 7a d’aquesta ordenança, i formular 
declaració a la qual consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s’instal·laran, 
així com un pla detallat de la  superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins 
del municipi. 

b) Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb 
les peticions de llicències; si es donassin diferències, es notificaran les mateixes als 
interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries que procedeixin, 
concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les diferències que pels 
interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris que procedeixin. 

c) Cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest 
Ajuntament la devolució de l'import ingressat. 

4. No es consentirà cap ocupació de la via  pública  fins que s'hagi abonat i obtingut pels 
interessats  la  llicència corresponent. 
5.  

a) Les autoritzacions a què es refereix la tarifa primera s'entendran prorrogades mentre no 
s'acordi la seva caducitat per l'Alcaldia o es presenti baixa  justificada per l'interessat o 
pels seus legítims representants. 

b) La presentació de la baixa serà efectiva a partir  del dia primer del període natural de 
temps següent  senyalat  a l'epígraf de la tarifa que correspongui. La no presentació la 
baixa determinarà l'obligació  de  continuar  abonant la taxa. 

6. Les autoritzacions tendran caràcter temporal i no podran esser cedides o sotsarrendades 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. 
7. El pagament del preu públic es realitzarà: 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la tresoreria 
municipal, però sempre abans de retirar la corresponent llicència. Aquest ingrés tendrà 
caràcter de dipòsit previ, quedant elevat a definitiu en concedir-se la llicència 
corresponent. 

b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada 
incloses en els padrons o matrícules d'aquest preu públic, per semestres naturals a les 
oficines de la Recaptació Municipal, des del dia 16 del primer mes del semestre fins el 
dia 15 del segon. 

 
Disposició final 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
Aprovació 
La present ordenança, que consta de set articles i una disposició final, va ser aprovada per 
l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 d’octubre de 1998 i modificada en 
sessions celebrades els dies 25 de novembre de 1999, 31 de maig de 2001, 26 de setembre de 



2002, 25 de setembre de 2003, 27 de novembre de 2003, 30 de setembre de 2004, 29 de 
setembre de 2005, 30 d’octubre de 2008, 24 de febrer de 2011 i 25 de febrer de 2013. 
 


