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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Article 1r.- Concepte.
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 Legislatiu2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per
l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires, amb finalitat lucrativa, especificat a les tarifes
contingudes a l'apartat 2 de l'article 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 les tarifes contingudes a
l'apartat següent, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments, expressada en metres quadrats.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
A) Per ocupació amb cadires o butaca, taules o vetlladors,
anàlogues:

para-sols, tendals i altres instal·lacions

-TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre: Zona 1
a) Per metre quadrat i dia ........................
b) Per metre quadrat i mes.........................

1,14 euros
25,08 euros

TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre: Zona 2
a) Per metre quadrat i dia ........................
b) Per metre quadrat i mes.........................

0,80 euros
17,56 euros

TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre: Zona 3
a) Per metre quadrat i dia ........................
b) Per metre quadrat i mes.........................

0,68 euros
15,05 euros

TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre: Zona 4
a) Per metre quadrat i dia ........................
b) Per metre quadrat i mes.........................

0,00 euros
0,00 euros

TEMPORADA MITJANA: maig: Zona 1
a) Per metre quadrat i dia ........................

0,57 euros
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b) Per metre quadrat i mes ........................

12,54 euros

TEMPORADA MITJANA: maig: Zona 2
a) Per metre quadrat i dia ........................
b) Per metre quadrat i mes ........................

0,40 euros
8,78 euros

TEMPORADA MITJANA: maig: Zona 3
a) Per metre quadrat i dia ........................
b) Per metre quadrat i mes ........................

0,34 euros
7,52 euros

TEMPORADA MITJANA: maig: Zona 4
a) Per metre quadrat i dia ........................
b) Per metre quadrat i mes ........................

0,00 euros
0,00 euros

TEMPORADA BAIXA: gener, febrer, març, abril, octubre, novembre i desembre.
A1) Corresponent a la ZONA 1 : zona turística intensiva
Port d'Eivissa, la Marina, passeig de Vara de Rey, la zona comercial compresa entre l'av. d’Ignasi Wallis
fins a l'altura del carrer Carles III i l’av. de Santa Eulària, passeig de Joan Carles I, av. 8 d’agost i carrers
entre ambdues, Marina Ibiza, Marina Botafoch. També s'inclouen l'av. Pere Matutes Noguera, c.
d'Astúries i els carrers compresos des d'aquests carrers fins al mar i la plaça de Julià Verdera.
ZONA 2: Centre de la ciutat, zona turisticoresidencial
Compresa entre l’av. de la Pau (E10) i el mar, així com l'espai comprès entre l'avinguda de Pere
Matutes Noguera (exclòs)
ZONA 3: Zona residencial
Resta del terme municipal exclosa sa Penya
ZONA 4: sa Penya
Definida com carrers: Fosc, Travessia de sa Penya, Retir, Vista Alegre, sa Pedrera, Bon Aire,
Floridablanca, plaça sa Drassaneta, Racó de sa Murada
OCUPACIONS A FAÇANES:
a) Per cada metre quadrat o fracció de façana ocupada
que sobresurti fins a 30 cm. de la via pública .....
b) Per cada metre quadrat o fracció ocupada que sobresurti més de 30 cm. de la via pública ..............
c) Per la utilització de separadors: per cada metre

0,90 euros
1,90 euros

Gestió Tributària
C/Castella nº 19
07800 Eivissa
tel 971 30 39 05
fax 971 30 38 05
tributs@eivissa.es

lineal i mes........................................
d) Per la instal·lació de barbacoes i altres elements
auxiliar: per metre quadrat i mes...................
3. Als efectes previstos per a l'aplicació de l'apartat 2 anterior, es
tindrà en compte el següent:
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no fos sencer,
s'arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines,
separadors, barbacoes i altres elements auxiliars es delimita una
superfície major a l'ocupada per taules i cadires, es prendrà
aquella com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, per temprada o diaris. Tots
els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
s'entendran mensuals.
Article 4t.- Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles de conformitat amb les tarifes es
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran
irreduïbles pel període autoritzat.
2. 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 al qual es
refereix l'article 5.2a següent i formular declaració en la qual
consti la superfície de l'aprofitament i els elements que vagin a
instal·lar, així com un plànol detallat de la superfície que pretén
ocupar i de la seva situació.
3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran
les declaracions formulades per les persones interessades, i es
concediran les autoritzacions si no es troben 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, i es concediran les
autoritzacions una vegada solucionades les diferències per les
persones interessades i, en el seu cas, realitzats els ingressos
complementaris que procedeixin.
4. En el cas de denegar-se les autoritzacions, les persones
interessades podran sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de

1,50 euros
2,00 euros
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l'import ingressat.
5. No es consentirà el dipòsit de la via pública fins que s'hagi abonat
el dipòsit previ al qual es refereix l'article 5.2a 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.
6. 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.
7. 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
seguir abonant la taxa.
8. 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 de aprofitaments ja autoritzats y
prorrogats, el dia primer de cada uns dels períodes assenyalats a
les tarifes.
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 el R.D. Leg. 2/2004 de 5 de març , i queda
elevat a definitiu en concedir-se la llicència
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corresponent.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats,
prorrogats, així como els de temporada alta i mitjana,
s'estableix el pagament de la quota a satisfer en les dates
màximes de 20 de juliol i 20 d'agost de cada exercici.
L'impagament d'algun d'ambdós imports tindrà la consideració de
no concessió de pròrroga, per la qual cosa es podrà procedir a la
retirada i/o sancions per no tenir la corresponent llicència
d'ocupació.
Disposició final.
Les modificacions d’aquesta ordenança, aprovades provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en
sessió ordinaria del dia 26 de novembre de 2015, , començarà a aplicar-se a partir del dia següent de
la publicació de l’aprovació definitiva al BOIB núm. 17 de data 4 de febrer de 2016 i romandrà en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.

