ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RIELS, PALS,
CADIRETES I PROJECTURA SOBRE LA VIA PÚBLICA
Article 1. 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 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament imposa la taxa per usos privatius o aprofitaments especials de col·locació de riels,
pals, cadiretes i projectura sobre la via pública.
Aquesta taxa es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’esmentat RD 2/2004.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats a favor de
les quals s’atorguin les llicències o aquelles que es beneficiïn de l’aprofitament, si es va
procedir sense l’autorització oportuna.
Article 3. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes següents:
1. Pals i cadiretes:
2. Empreses explotadores de subministraments

4,35 /any
2,15% dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtenguin anualment en el
terme municipal.

Article 4. Normes de gestió.
1.
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes de temps indicats en els epígrafs
respectius.
2.
Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el
dipòsit previ a què es refereix l’article següent.
3.
Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar exactament la durada de
l’aprofitament, s’entendrà prorrogada fins que les persones interessades presentin la
declaració de baixa.
4.
La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del període natural de
temps següent indicat a l’epígraf de les tarifes. La no-presentació de la baixa determinarà
l’obligació de continuar abonant la taxa.
Article 5. Obligació de pagament.
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1.
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a)
Si es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment
de sol·licitar la llicència corresponent.
b)
Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer
de cadascun dels períodes naturals de temps indicats a la tarifa.
2.
El pagament de la tarifa es realitzarà:
a)
Si es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la
Dipositaria municipal.
b)
Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada
inclosos els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals a les oficines de la
Recaptació municipal.
Article 6. Actualització
Aquest Ordenança es modificarà el setembre de cada any aplicant-hi la variació de l'
IPC.
Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
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