ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES,
INDÚSTRIES AMBULANTS I ESPECTACLES QUE SE SITUÏN EN TERRENYS
D'ÚS PÚBLIC

Article 1r.- Concepte
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la Constitució Espanyola, i
per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament imposa, en aplicación del que
estableixen els apartats 1,A i 3,n de l’art. 20 de l’última llei esmentada, la taxa per l'
ocupació
de la via pública o terrenys d'
ús públic amb parades, barraques, indústries ambulants i
espectacles.
Aquesta taxa es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88.
La present Ordenança substitueix el preu públic actualment vigent.
Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats a favor
de les qual s'
atorguen les llicències o els qui es beneficiïn de l'
aprofitament, si es va procedir
sense l'
autorització oportuna.
Article 3r.- 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:
- Parades i barraques ............... 1,50 €/dia + 0,40 €/m2/dia
- Indústries al carrer i ambulants .. 2,90 €/dia + 0,40 €/m2/dia
- Espectacles públics ............... 37,00 €/dia + 0,40 €/m2/dia

Article 4t.- Normes de gestió

539,00 €/any
1.078,00 €/any

1.- Les quantitats exigibles d'
acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol.licitat o realitzat i seran irreductibles pel període anual o de temporada autoritzat.
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'
aprofitaments regulats en aquesta
ordenança pública hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el
dipòsit previ i formular declaració on consti superfície de l'
aprofitament i els elements que
s'
instal.laran, així com un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva
situació dintre del municipi.
3.- No es consentirà ocupació de la via pública fins que les persones interessades no abonin
i obtenguin la llicència corresponent.
4.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o rellogades a
terceres persones. L'
incompliment d'
aquest mandat donarà lloc a l'
anul.lació de la llicència
sens perjudici de les quanties que correspongui abonar a les persones interessades.
Article 5è.- obligació de pagament
1.- L'
obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a) Si es tracta de concessions d'
aprofitaments nous de la via pública, en el moment de
sol.licitar la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d'
aprofitaments ja autorit zats i prorrogats, el dia primer de cada
any natural.
2.- El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Si es tracta de concessions d'
aprofitaments nous, per ingrés directe a la
dipositaria municipal, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d'
aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una
volta inclosos en els padrons o matrícules d'
aquest preu públic, per anys naturals a les
oficines de la recaptació municipal. El període de recaptació en via voluntària de les quotes
esmentades serà de dos mesos.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.

DILIGÈNCIA.- Aprovada provisionalment pel Ple de data 08.11.2004 l’ordenança fiscal
modificada que s’ha transcrit, i atès que no s’han presentat reclamacions durant el període
d’exposició pública, s’entén definitivament aprovada
Es Migjorn Gran, 20 de desembre de 2004
LA SECRETÀRIA,

