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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L' 

OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB MERCADERIES,  
ENDERROCS, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, BASTIMENTS I 

D'ALTRES MATERIALS ANÀLEGS. 
 
 
 
FET IMPOSABLE. 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació de terrenys d'ús públic (carrers, 
places i altres) amb mercaderies, enderrocs, materials de construcció i d'altres materials 
anàlegs.  
 
SUBJECTES PASSIUS. 
Estaran solidàriament obligats al pagament les persones següents: 
a) Titulars de les respectives llicències. 
b) Propietaris dels immobles en benefici dels quals redundin els aprofitaments. 
c) Els qui realitzin els aprofitaments. 
 
QUOTA TRIBUTÀRIA. 
Constitueix la base imposable d'aquesta taxa la superfície, en metres quadrats ocupada, 
de terrenys d'ús públic, en relació amb el temps de durada de l'aprofitament. 
La quantia de la taxa es regularà d'acord amb la següent: 
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, enderrocs, material de construcció, i 
altres materials anàlegs: 0,33 EUROS/ DIA/ M2. Respectant les limitacions següents:  

a) Màxim d’ocupació de llarg: la façana del propietari de les obres. 
b) Màxim d’ocupació d’ample: 3 metres des de la façana cap al carrer. 
c) No impedir en cap cas la circulació de vehicles i persones (excepte autorització)  
 

BENEFICIS TRIBUTARIS. 
En l'aplicació d'aquesta taxa no s'admetrà cap exempció ni cap benefici tributari, a 
excepció dels expressament prevists a les normes amb categoria de llei o els derivats de 
l'aplicació del tractats internacionals. 
 
ACREDITAMENT. 
Es merita la taxa i sorgeix l'obligació de pagament quan es sol·liciti la preceptiva 
autorització per procedir a ocupar el terrenys d'ús públic amb mercaderies, enderrocs, 
material de construcció i d'altres materials anàlegs. 
 
NORMES DE GESTIÓ. 
L’abonament de la taxa es farà quan es sol·liciti la corresponent llicència per a 
l'ocupació de la via pública, a tal fi l'interessat estarà obligat a presentar la corresponent 
declaració-liquidació. 
Si l’aprofitament s’hagués iniciat sense la preceptiva llicència, es practicarà i notificarà 
a l'interessat la liquidació corresponent al termini d'aprofitament, sense perjudici de les 
sancions procedents. 
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INFRACCIONS I SANCIONS. 

En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions 
que a les mateixes correspongui en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a la 
Llei General Tributària i al Reglament General de Recaptació. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Queden derogades les disposicions de l’anterior 
ordenança fiscal en la matèria, en tant s’oposi a l’estipulat en aquesta ordenança que 
s’actualitzarà anualment de conformitat amb la pujada que experimenti l’IPC, prèvia 
aprovació i publicació dels acords plenaris que legalment corresponen. 

DISPOSICIÓ FINAL.- La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 
2008 sempre que s’hagi procedit a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears de l’acord d’aprovació definitiva atès l’art.17.4 del RD Legislatiu 2/2004.” 
 


