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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SÓLLER

8565 Ordenança reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats a terrenys d'ús públic

Per acord de Ple de data 17 de maig de 2016 es va aprovar inicialment la modificació de l´ordenança reguladora de la taxa per llocs,
barraques, casetes de venta,espectacles o atraccions situats a terrenys d'ús públic. Finalitzat el període d'exposició pública i, atès que no s'han
presentat al·legacions, s'aprova definitivament l'esmentada modificació i per aquest motiu, es publica el text íntegre de l'esmentat acord, que
és el següent:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS A TERRENYS D'ÚS PÚBLIC.

Article 1er. Fonament i naturalesa.

Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i d’acord
amb el que preveu l’article 20,3,n) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
estableix la Taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, que se regularà per la
present Ordenança, redactada conforme a l’article 16 del RDL 2/2004 esmentada.

Article 2n.- Obligats a pagar.

Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats a favor dels quals s'atorguin les llicències, o qui es
beneficiï de l'aprofitament , si s'ha procedit sense l'autorització oportuna.

Article 3er. Quantia.

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les Tarifes contingudes a l'apartat següent:

2. Les Tarifes de la taxa, per dia d’ocupació, seran les següents:

Epígraf Euros

Tarifa primera: Fires i Festes

1.- Llicències per a ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes i similars, per a cada metre quadrat o fracció i dia 3,40

2.- Llicències per a ocupació de terrenys destinats a instal·lació de engronsadores, jocs de cavallets, cotxes de xoc i qualsevol
classe d'aparell en moviment; ocupació de terrenys destinats a espectacles, circs o teatres; ocupació de terrenys destinats a
neveries, restaurants, bars, venda de panets, hamburgueses, refrescs. Per cada metre quadrat o fracció i dia
NOTA: La superfície computable, serà la que realment ocupi el vehicle, més una franja de terreny d'un metre d’amplària
paral·lela al front de la línia exterior del mostrador o instal·lació que s'utilitzi per a l'ús del servei públic.

2,60

3.- Llicències per a ocupació de terrenys destinats a ocupació de xocolateria, massa fregida, venda de gelats, màquines de
cotó dolç, mariscs, venda de torrons, venda de joguines, ceràmiques, bijuteria. Per cada metre quadrat o fracció i dia.
NOTA: La superfície màxima d'aquests llocs serà de dos metres quadrats.

2,70

4.- Fotògrafs, dibuixants i caricaturistes; venda ambulant al braç de: globus, bastons, requincalles, gelats, dolços, flors i altres
articles. Per dia
NOTA: Els venedors al que es refereix el present epígraf no podran utilitzar carros, carrets, vehicles, taules, ni cap altre
artefacte sostingut en el sòl.

2,60

Tarifa Segona: Mercat ocasionals.

1.- Llicència anual per a ocupació de terrenys amb llocs de venda/casetes/paradetes de qualsevol classe de productes (llocs de lloves,
quincalles, vestits, animals, fruits secs, dolços...etc.).
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Per cada metre quadrat o fracció a l'any:

CATEGORIES DE CARRERS TARIFA

CARRERS DE CATEGORIA ESPECIAL (Avinguda Jeroni Estades, Plaça del Mercat, Avinguda Cristòfol Colom, Plaça
Constitució i Plaça d'Espanya)

65,52€ per metre quadrat a l'any

CARRERS DE CATEGORIA ESPECIAL (Carrer Antoni Montis) 54,6€ per metre quadrat a l'any

CARRERS DE SEGONA CATEGORIA (Carrer Palou, Carrer Romaguera) 56,78€ per metre quadrat a l'any

2.- La incorporació de nous mercats dins del terme municipal es regiran per els següents paràmetres:

VALOR BÀSIC PER ÚS DE SÒL PÚBLIC PER A L'EXERCICI D'ACTIVITATS COMERCIALS:

0,56 € el metre quadrat i dia

COEFICIENTS CORRECTORS DE CARRER:

Carrers de categoria especial: 1,5

Carrers de 1ª categoria: 1,4

Carrers de 2ª categoria: 1,3

Carrers de 3ª categoria: 1

FACTOR DE PONDERACIÓ SEGONS EL TIPUS D'APROFITAMENT DEL SÒL PÚBLIC:

Activitat amb ànim de lucre, demanda extraordinària: 1,5

Activitat amb ànim de lucre, demanda notable: 1,25

Activitat amb ànim de lucre, aprofitament comercial normal: 1

Activitat sense ànim de lucre: 0,2

La quota de la taxa a satisfer per metre quadrat i dia seria el resultat del producte del valor bàsic per ús de sòl públic pel coeficient corrector
de carrer i pel factor de ponderació segons el tipus d'aprofitament de sòl públic.

Nota: La tarifa per dia es multiplicarà per 52 (setmanes a l'any) per determinar la llicència anual.

Tarifa tercera: Temporals varis.

1.- Ocupació de terrenys municipals d'ús públic amb neveries, cafès, restaurants, teatres, circs o altre classes d'espectacles.
Al dia per metre quadrat, amb un mínim de deu diez

1,60

2.- Llocs de fruites pròpies de la temporada, per metre quadrat o fracció, al mes 36’90

3.- Engronsadores, sínies, latigos, cavallets, cotxes de xoc i similars. Pagaran al dia  1,60

4.- Casetes de tir, rifes, tómboles, venda de joguines, ceràmiques, bijuteria, torró, fruits secs, etc. Per cada metre quadrat o
fracció al dia

 1,60

Tarifa quarta: Altres instal·lacions.

1.- Llicència anual per a establir aparells automàtics accionats per monedes, per a entreteniment, esbarjo o venda, pagaran
per semestre i metre quadrat o fracció

137’00

Tarifa quinta: Indústries rodaires i ambulants.

1.- Articles d'alimentació: fruites, hortalisses, fruits secs, mariscs, formatges i ous, etc., al trimestre 580’10

2.- Joguines, bijuteria, quincalles, lloves, teixits, confeccions, sabateria, etc., al trimestre  656’00
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NOTA: L'administració municipal classificarà les vendes ambulants no especificades en els epígrafs anteriors, per analogia
amb les que figuren en els mateixos.

La liquidació d'aquests drets es practicarà al concedir-se l'autorització corresponent.

Tarifa sexta: Rodament cinematogràfic.

1.- Per ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic pel rodament de pel·lícules. Al dia per metre quadrat o fracció  1,70

Article 4è.- Normes de gestió

1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat de la següent manera:

a) Tarifa 1.- Fires i festes
Es satisfaran per dies d’ocupació.

b) Tarifa 2.- Trasts del mercat.
1.- Es satisfaran per dies d'ocupació.
2.- Es satisfaran per anualitats i seran irreductibles per període anual. El pagament es podrà fraccionar en dos pagaments
iguals de venciment els dies 2 de gener i 1 de juliol, o els immediats següents si aquests fossin inhàbils.

c) Tarifa 3.- Temporals varis.
Es liquidaran de la mateixa manera que la tarifa 1.

d) Tarifa 4.- Altres instal·lacions.
Es liquidaran per anualitats i serà reduïble per semestres.

e) Tarifa 5.- Indústries de carrer i ambulants.
Es liquidaran igual que la Tarifa 2.2

f) Tarifa 6.- Rodatge cinematogràfic.
Es liquidaran de la mateixa manera que la tarifa 1.

3.- Als efectes de les tarifes anteriors es considerarà que els trasts de mercat tenen unes mides de 5 metres quadrats.

2.

a) Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar
prèviament la llicència corresponent, fer el dipòsit previ al qual es refereix l'article 5.2.a) que segueix i formular una declaració en la
qual consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi han d’instal·lar, justificar l’alta a la Seguretat Social i a l’IAE, una
fotografia de les persones que despatxaran en el trast ,i presentar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i la situació
d'aquesta 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 troben diferències amb les peticions de les llicències, en el cas que en trobessin, es notificaran aquestes als
interessats i es giraran, si s'escau, les liquidacions complementàries que pertoquin , i es concediran les autoritzacions una vegada que
els interessats hagin esmenades les diferències i, si s'escau, una vegada que s'hagin realitzats els ingressos complementaris que
pertoquin.
c) En cas que se'ls denegui l'autorització, els interessats podran demanar a aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat.

3.- No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats hagin obtingut la llicència corresponent i n'hagin abonat els drets.

4.
a) Les autoritzacions a què es refereixen la Tarifa 2.2 i la 4 s'entendran prorrogades mentre que la Batllia no n'acordi la caducitat o
que l'interessat o els legítims representants no presentin baixa justificada .
b) La presentació de la baixa tendrà efecte a partir del primer del període natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la Tarifa
que correspongui. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.

5.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subllogades a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a
l'anul·lació de la llicència , sense perjudici de les quanties que correspongui abonar als interessats.

Article 5è.- Obligació de pagar

1.- L'obligació de pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:

a) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous de la via pública , el moment de demanar la llicència corresponent.
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b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, dia primer de cadascun dels períodes naturals de
temps assenyalats a les Tarifes.

2.- El pagament de la taxa es farà:

a) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous, mitjançant un ingrés en la Tresoreria municipal o allà on ho establís l'Ajuntament
, però sempre abans de retirar la llicència corresponent. Aquest ingrés tendrà el caràcter de dipòsit previ, el qual quedarà elevat a
definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada que s'hagin inclòs en els padrons o matrícules
d'aquesta taxa, per semestres naturals en les Oficines de Recaptació municipal, de dia 16 del primer mes del semestre fins dia 15 del
segon.
c) El fet de deixar d’abonar la quota semestral d’un trast del mercat, dona dret a l’Ajuntament a rescindir l’autorització i a la vegada
continuar en la via executiva dels períodes utilitzats.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i serà d'aplicació a partir del dia següent a la seva publicació, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

 

Sóller, 13 de juliol de 2016

(El batle
Jaume Servera Servera)
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