ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES I ALTRES ELEMENTS
ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1.- Fonament i naturalesa
En us de les facultats conferides 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 Basses de Règim Local, i de
conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 del Text Refús de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES,
CADIRES, TRIBUNES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA,
que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut
a l´ article 57 del referit Text Refús.
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la utilització privativa o l´ aprofitament
especial dels terrenys d´ us públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat
lucrativa.
2. No estan subjectes a aquesta taxa:
a) Els actes de caràcter socio-cultural organitzats per partits polítics, per associacions
benèfiques, o per entitats o associacions sense ànim de lucre que estiguin inscrites en
el Registre d’Entitats Ciutadanes o, no estant inscrites, quan l’assistència a l’acte sigui
gratuïta.
b) Els tradicionals sopars a la fresca sense ànim de lucre celebrats des del mes de juny
fins a setembre, ambdós inclosos, i els foguerons i torrades organitzats en el mes de
gener.

Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, i les entitats a que
es refereix l´ article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor dels quals s´ atorguin les
llicències, o les que es beneficiïn de l´ aprofitament si es va procedir sense l´ autorització
oportuna.
Article 4.- Responsables
1. Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què es
refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es
refereix l’article 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5.- Exempcions i bonificacions
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L´ Estat , les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al
pagament de la taxa pels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a
la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació del següent QUADRE DE
TARIFES :
Tipus
A

B
B.1

B.2

B.3

Descripció
Per metre quadrat o fracció, i dia natural o
fracció d´ocupació, en festes patronals, fires
o mercats
Per metre quadrat o fracció, i dia natural o
fracció d’ocupació. Tarifa íntegra
Si l´ocupació de l´espai correspon a un
període entre un i 90 dies s´aplicarà la tarifa
en la seva integritat
Si l´ocupació de l´espai correspon a un
període entre 91 i 180 dies s´aplicarà la
tarifa amb una reducció del 30%
Si l´ocupació de l´espai correspon a un
període entre 181 i 365(6) dies s´aplicarà la
tarifa amb una reducció del 50%

€
0’43
0’37
0’37

0’27

0’19

Als efectes d’aquesta ordenança, la totalitat de les vies públiques es classifiquen en una
sola categoria.
2. Per a l’exercici 2019, s’estableix una reducció del 50% de les tarifes previstes en
l’epígraf B de l’apartat 1 d’aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a
grans establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci.
Meritació, administració, gestió i cobrança
Article 7.- Meritació
1. Es merita la Taxa 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.
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Article 8.- Declaració i ingrés
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar la corresponent llicència, autoliquidar la taxa,
conformement a l´ article 27 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (RDLeg 2/2004), i formular una declaració en què constin la superfície de l´
aprofitament i els elements que s´ instal·laran, dies previst de l´ ocupació, així com
també uns plànols detallats de la superfície que es pretén ocupar, i de 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 podrà ocupar la via pública, fins que no s´ hagi autoliquidat la taxa i els
interessats hagin obtingut la corresponent llicència. L´ incompliment d´ aquest
precepte 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´ aquest precepte donarà lloc a la
anul·lació de la llicència.
Article 9.- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions i sancions s´ estarà al que estableixen els respectius
articles de l´ Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs
Locals de l´ Ajuntament de Marratxí i als articles 178 i següents de la Llei General
Tributaria i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

Disposició final
La present modificació de l’Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió de dia 28 d’abril de 2014, entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 172, de 13 de desembre de 2003.
Modificacions:
- BOIB núm. 193 de dia 25 de desembre de 2007
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011
- BOIB núm. 174 de 19 de desembre de 2013
- BOIB núm. 94, de 12 de juliol de 2014
- BOIB núm. 183, de 17 de desembre de 2015
- BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2016
- BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017
- BOIB núm. 151, d’1 de desembre de 2018
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