
 
17 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A 

LA INSTAL·LACIÓ DE LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES, ATRACCIONS O D’ESPLAI, SITUATS A TERRENYS 

D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I 
AMBULANTS I FILMACIONS CINEMATOGRÀFIQUES. 

 
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 derivats de l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús 
públic amb llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries 
de carrer i ambulants i filmacions cinematogràfiques, especificat a les Tarifes 
contingudes a l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regirà per la present 
Ordenança. 
 

ARTICLE 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT. 
 

Estan obligats al pagament de 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 es procedí sense l'oportuna autorització. 
 

ARTICLE 3.- QUANTIA. 
 

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que fixen les 
següents tarifes: 
 
Tarifa primera: Mercats dels dimecres i diumenges. 
1.Llocs de 2,50 x 2 m en el mercat del Port, a l'any 280,00 € 
1a) Per cada m² o fracció que excedeixi de les mides 
anteriors,  a l'any 55,00 € 
2. Llocs de 2,50 x 2 m en el mercat de Pollença (Pl. Ca les 
Munnares, Pl. Major), a l'any 260,00 € 
2a). Per cada m ² que excedeixi de les unitats anterior, a l’any 50,00 € 
3. Llocs de productes artesans en el mercat de Pollença que 
no superi les unitats anteriors, a l’any 98,00 € 
3a). Per cada m ² que excedeixi de les unitats anteriors 20,00 € 
4. Llocs eventuals de productes del camp, fruites seques i 
flors, en els mercats de Pollença i del Port,  fins a 5 m², per 
m² o fracció i dia 1,20 € 



 
6. Llocs eventuals de productes del camp, fruites seques i 
flors, en el mercat de Pollença i Port de més de 5 m², per cada 
m² més o fracció, al dia 1,00 € 
      
La utilització eventual dels llocs tindrà una tarifa mínima de 10,00 € 
 
Tarifa segona: Fires i Festes 
1. Llocs per ocupar  els  dies de Fires i Festes, atraccions, 
activitats i venda de qualsevol classe d'articles. Per cada 
metre quadrat o fracció al dia 1,00 € 
2.Llicències per ocupar terrenys destinats a la instal·lació de 
circs i altres actuacions. Per cada metre quadrat o fracció 1,00 € 
3. Al voltant del Convent de Sant Domingo es senyalitzaran 
llocs de 3 m. L'import dels quals per dia serà 10,00 € 
       
Aquestes tarifes de Fires i Festes tindran una quota mínima de 10,00 € per 
dia. 
 
Tarifa tercera: Activitats o Actuacions al Passeig Anglada, Saralegui i 
Plaça Miquel Capllonch 
1. Activitats o actuacions que se concedeixin al Pas. Anglada, 
Saralegui i a la Plaça Miquel Capllonch.Per metre quadrat i 
dia 1,00 € 
2. Ocupació de terrenys municipals d'ús públic al Ps.Anglada, 
amb llocs fixos o desmuntables. Per metre quadrat i dia 1,00 € 
3. Ocupació de terrenys municipals d'ús públic situats a 
primera línia del Port de Pollença, amb llocs fixos o 
desmuntables. Per metre quadrat i dia 1,00 € 
      
Aquesta tarifa tercera tindrà una quota mínima de 10,00 € 
      
          El preu d'ocupació de terrenys amb productes de temporada i 
actuacions, espectacles o activitats espontànies, així com també 
ocupacions fora de les èpoques citades, seran similars a les tarifes 
anteriors. 
 
Tarifa quarta: Rodatge cinematogràfic 
1. Per l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic per al 
rodatge de pel·lícules o fotògrafs de models, al dia  50,00 € 
 
 

 



 
 
ARTICLE 4. NORMES DE GESTIÓ.    

 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o efectuat i no es podran reduir pel període anual o de 
temporada autoritzat. 

  
2. a) Els emplaçaments, instal·lacions, llocs, etc, es podran treure 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, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels 
terrenys disponibles per ser subhastats, i es numeraran les parcel·les que es puguin 
dedicar a cotxes de xoc, circs, teatres, exposicions d'animals, restaurant, bijuteries, 
etc.  

c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitza més superfície que la 
que li fou adjudicada en subhasta, satisfarà per cada metre quadrat utilitzat de més 
el cent per cent de l'import de la puixança, a més 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, efectuar el dipòsit previ al qual es refereix 
l'article 6.2.a) següent i formular declaració on hi consti la superfície de 
l'aprofitament i els elements que s'han d'instal·lar, així com un plànol detallat de la 
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins el municipi.  

b) Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les 
declaracions formulades pels interessats, i es concediran les autoritzacions si no es 
troben diferències amb les peticions de llicències; si es donen diferències, es 
notificaran als interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions 
complementàries procedents, es concediran les autoritzacions un cop els 
interessats hagin esmenat les diferències i, en el seu cas, hagin efectuat els 
ingressos complementaris procedents.  

c) En 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 els interessats 
hagin abonat i obtingut la llicència corresponent.    
 

5. a) Les autoritzacions a què es refereixen la Tarifa Primera s'entendran 
prorrogades fins que l'Alcaldia no acordi la seva caducitat o fins que l'interessat o 
els seus legítims representants presentin baixa justificada.  

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



 
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o 

subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació 
de la llicència, sens perjudici de les quanties que correspongui abonar als 
interessats.    

 
NOTA: La superfície computable serà la que realment s'ocupi, més una 

franja de terreny d'un metre d'amplària paral·lela al front de la línia exterior al 
mostrador i instal·lació que s'utilitzi per a l'ús o servei públic. 
 
 

ARTICLE 5. OBLIGATS AL PAGAMENT.    
 

1. L'obligació de pagament de la taxa en aquesta Ordenança neix:  
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitament, per ingrés directe a 

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

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que disposa 
l'article 47.1 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, quedant elevat a definitiu 
quan es concedeixi la llicència corresponent.  

b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, 
el primer trimestre de l'any.    
 

 
DISPOSICIÓ FINAL.-   

 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 

BOIB, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2005 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.: 186 de 30 de gener de 
2004. 
 
     Pollença, 3 de gener de 2005. 
      La secretaria actal., 
 


