ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIONS DE QUIOSCS A
LA VIA PÚBLICA
Article 1r.- Concepte i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'article 58, en relació amb l'article 20.30, ambdós
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest ajuntament estableix la taxa per utilitzacions
privatives o aprofitaments especials que es derivin de les instal·lacions de quioscs a la
via pública, especificant a les tarifes contingudes a l'apartat 2 de l'article 4 següent, que
es regirà per la present ordenança.
Article 2n.- 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 qui es beneficiï de
l'aprofitament, si es procedí sense l'oportuna autorització.
Article 3r.- Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a
la tarifa continguda a l'apartat següent, en funció del temps de
duració de l'aprofitament i de la superfície l'ocupació de la qual
queda autoritzada en virtut de la llicència, o la realment ocupada
si fos major.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
CLASSE D’INSTAL·LACIÓ
A) Quioscs dedicats a la venda de begudes alcohòliques,
cafès, refrescs, etc. Per metre quadrat i trimestre.
B) Quioscs dedicats a la venda de premsa, llibres,
expenedoria de tabac, loteria, llaminadures, etc.
Per metre quadrat i trimestres .....................
C) Quioscs dedicats a la venda de gelats, refrescs i
altres articles propis de temporada i no determinats
expressament en altre epígraf d'aquesta ordenança,
amb un mínim de deu metres quadrats ................
un mínim de deu metres quadrats.....................
D) Quioscs de massa fregida. Al trimestre. Per cada
metre quadrat i trimestre...........................
E) Quioscs dedicats a la venda de flors. Per metre
quadrat i trimestre ................................

75,10 euros

75,10 euros

75,10 euros
75,10 euros
75,10 euros

F) Quioscs dedicats a la venda d'altres articles no
inclosos en altre epígraf d'aquesta ordenança. Per
metre quadrat i mes ...............................

27,05 euros

3. Normes d'aplicació:
a) Les quanties establertes a la tarifa anterior seran aplicades,
íntegrament, als deu primers metres quadrats de cada ocupació.
Cada metre quadrat d'excés tindrà un recàrrec del 20 per cent en
la quantia assenyalada a la tarifa.
b) Per a la determinació de la superfície computable a efectes
d'aplicació de la tarifa en els quioscs dedicats a la venda
de flors, a més de la superfície ocupada estrictament pel quiosc,
es tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a
l'exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o
complementaris.
c) Les quanties establertes a la tarifa seran incrementades un 30
per cent quan als quioscs es comercialitzin articles en règim
d'expositors en dipòsit.
Article 4t.- Normes de gestió.
1. La taxa regulada en aquesta ordenança és independent i compatible
amb la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i
cadires amb finalitat lucrativa.
2. Les quantitats exigibles conforme a la tarifa es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels
períodes anuals de temps assenyalats en els respectius epígrafs.
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats
en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la
corresponent llicència,
realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article següent i formular declaració en la
qual consti la
superfície de l'aprofitament, adjuntant un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del
municipi.
4. Els serveis tècnics d'aquest ajuntament comprovaran i investigaran
les declaracions formulades per les persones interessades,
concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les
peticions de llicències, si es donessin diferències, es notificaran
a les persones interessades i es giraran, en el seu cas, les
liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-se les
autoritzacions una vegada esmenades les diferències per les persones
interessades i, en el seu cas, realitzats els ingressos
complementaris que procedeixin.

5. En el cas de denegar-se les autoritzacions, les persones
interessades podran sol·licitar a aquest ajuntament la devolució de
l'import ingressat.
6. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que s'hagi abonat
el dipòsit previ a què es refereix l'article 6.2a) següent i s'hagi
obtingut la corresponent llicència per les persones interessades.
L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de
la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les
sancions i recàrrecs que procedeixin.
7. Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no
s'acordi la seva caducitat per l'Alcaldia o es presenti baixa
justificada per la persona interessada o pels seus legítims
representants en cas de mort.
8. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer
del període natural de temps següent assenyalat a l'epígraf de la
tarifa que correspongui. Sigui quina sigui la causa que s’al·legui
en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació
de continuar abonant la taxa.
9. 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.
Article 5è.- Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via
pública, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats, el
dia primer de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats
a la tarifa.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés
directe a la Dipositaria municipal o on establís l'Excm.
Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent
llicència.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat
amb el que disposa l'article 47,1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, quedant elevat a definitiu en concedir-se la llicència
corresponent.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i
prorrogats, una vegada inclosos en els padrons o matrícules

d'aquesta taxa, per trimestres naturals a les oficines de la
Recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del trimestre
fins al dia 15 del segon mes.
VIGÈNCIA
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en
sessió extraordiària del dia 12 de novembre de 2019 i que ha quedat definitivament
aprovada en data 16 de gener de 2020 , BOIB num 7, començarà a aplicar-se a partir
de 17 de gener de 2020 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.

