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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,
ENDERROCS, TANQUES, BASTIDES I ALTRES
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
FONAMENT LEGAL
Article 1. Conformement al que preveu l’article 58, en relació amb l’article 20.3.g),
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament de Calvià estableix la Taxa pública per ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, bastides i altres
instal.lacions anàlogues, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. L’objecte d’aquesta taxa està constituït per l’ocupació del sòl i vol del terreny
d’ús públic com ara:
a) Mercaderies, enderrocs, materials de construcció o qualssevol altres
materials anàlegs.
b) Tanques, bastides o altres instal.lacions anàlogues per a protecció de la via
pública dels altres confrontants
c) Puntals i grues
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3.
1. Fet imposable. La realització de qualssevol dels aprofitaments assenyalats pels
precedents articles.
2. L’obligació de contribuir neixerà per la concessió de la llicència corresponent, o des
de la data d’iniciació de l’aprofitament.
3. Subjecte passiu: estan solidàriament obligades al pagament les persones següents:
a) Titulars de les respectives llicències.
b) Propietaris dels immobles en benefici del qual redundin els aprofitaments.
c) Qui realitzi els aprofitaments.
Article 4. La present taxa pública és compatible amb la taxa per llicència d’obres.
BASES I TARIFES
Article 5. La quantia de la taxa es regularà d’acord amb la següent
Tarifa
Concepte

Unitat

Euros per dia

A) Tanques
B) Bastida

M. linial
M linial

0,10
0,09

C) Puntals
per elements
D) Mercaderies
M2
E) Materials de
construcció i
enderrocs
M2
F) Guies traginada
materials
a)amb base instal.lda
a via pública M2
b) Vol del braç
a la via pública M. linial

0,05
0,60

1,50

1,50
0,30

ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Article 6. Les quotes corresponents seran satisfetes per cada aprofitament sol.licitat a la
Caixa Municipal en retirar l’oportuna llicència.
Article 7. Els subjectes passius sobre els que recauen aquests preu públics hauran de
presentar l’oportuna declaració d’alta, a l’Ajuntament, a més de la declaració de baixa,
dins dels tres dies següents a aquell en què s’iniciï o finalitzi l’aprofitament.
Article 8. Les quotes liquidades i no satisfetes al temps que pertoqui, es faran efectives
per la via de constrenyiment.
PARTIDES FALLIDES
Article 9. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no
s’hagin pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració del
qual es formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el que preveu el vigent Reglament
general de recaptació.

INFRACCIONS I SANCIONS
Article 10. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, a més de les
sancions que corresponguin en cada cas, se sotmetrà al que disposen els articles 77 i
següents a la Llei general tributària.
APROVACIÓ
La present Ordenança fiscal, va esser aprovada definitivament el 29 de desembre de
1998 i amb la publicació prèvia al BOCAIB en els termes prevists a l’article 17.4 de la
llei 39/1988, entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 1999. La seva vigència
continuarà fins que no sigui derogada o modificada.

