Gestió Tributària

C/ Canàries núm. 35
07800 Eivissa
tel 971 39 76 00
fax 971 39 75 70
tributs@eivissa.es

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES
DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Article 1r.- CONCEPTE
En ús de les facultats concedides pels articles 57 i 20.3 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 derivats de
l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, especificat a les
Tarifes contingudes a l'apartat 2 de l'article 3r 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.
No estaran subjectes al pagament de la taxa les filmacions que acreditin suficientment un
veritable interès promocional per a municipi d'Eivissa, sota el criteri tècnic de l'Àrea de Promoció
Econòmica.
Article 3r.- QUANTIA
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes contingudes a
l'apartat següent.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
Epígraf

Euros/dia

Tarifa primera: Fires
1. Llicències per a ocupació de terrenys amb casetes d'entitats públiques,
societats, casinos, penyes, tertúlies, etc, per metre quadrat o fracció.......................................0,75 €
Llicències per a ocupació de terrenys destinats a la construcció de
casetes particulars, per metre quadrat o fracció.........................................................................0,90 €
Llicències per a ocupació de terrenys destinats a casetes amb fins
comercials o industrials, per metre quadrat o fracció.................................................................1,05 €

Gestió Tributària

C/ Canàries núm. 35
07800 Eivissa
tel 971 39 76 00
fax 971 39 75 70
tributs@eivissa.es

2. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes
ràpides i similars, per metre quadrat o fracció............................................................................1,05 €
3. Llicències per a l'ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells
voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i en general,
qualsevol mena d'aparells de moviment, per metre quadrat o fracció........................................0,90 €
4. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a espectacles,
per metre quadrat o fracció.........................................................................................................0,90 €
5. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs,
per metre quadrat o fracció.........................................................................................................0,90 €
6. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de teatres,
per metre quadrat o fracció.........................................................................................................0,75 €
7. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a neveres, restaurants,
bars, bodegons o similars...........................................................................................................1,05 €
8. Llicències per a l'ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a
la venda d'entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc,
per metre quadrat o fracció.........................................................................................................1,05 €
NOTA: La superfície computable serà la que realment ocupi el vehicle, més una franja de terreny d'un metre d'amplària
para el davant de la línia exterior al mostrador i instal·lació que s'utilitzi per a l'ús o servei del públic.

9. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de
xocolateria i massa fregida, per metre quadrat o fracció............................................................1,05 €
10. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de llocs
per a la venda de patates fregides, per metre quadrat o fracció................................................1,05 €
11. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de llocs
de gelats, per metre quadrat o fracció........................................................................................1,05 €
12. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de màquines
de cotó dolç, per metre quadrat o fracció...................................................................................1,05 €
13. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades
per a la venda de mariscs, per metre quadrat o fracció..............................................................1,05 €
14. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a parades o
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casetes per a la venda de torrons i llaminadures.......................................................................1,05 €
15. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes
o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, bijuteria i similars, per metre
quadrat o fracció.........................................................................................................................1,05 €
Llicències per a l'ocupació que es realitzi als carrers Major, Emili Pou i adjacents:
- Els mesos d'abril, maig i octubre per m2 i mes......................................................................90,15 €
- Els mesos de juny, juliol, agost i setembre per m2 i mes.....................................................138,20 €
Llicències per a l'ocupació que es realitzi als carrers Garijo i Sant Elm:
- De maig a octubre per m2 i mes.............................................................................................90,15 €
Llicències per a l'ocupació que es realitzi en el Mercat de Figueretes:
- De maig a octubre per m2 i mes.............................................................................................60,10 €
16. Llicències per a l'ocupació de terrenys amb parades per a la venda de:
a) Flors, per metre quadrat o fracció...........................................................................................1,05 €
b) Aigües i tabac, per metre quadrat o fracció.............................................................................1,05 €
NOTA: La superfície màxima d'aquestes parades serà de dos metres quadrats.

17. Fotògrafs, dibuixants i caricaturistes, per metre quadrat o fracció.......................................0,90 €
18. Llicències per a la venda ambulant al braç de globus, bastons, menuderies,
gelats, mariscs, llaminadures, flors i altres articles, per semestre............................................60,10 €
NOTA: Els venedors als quals es refereix aquest epígraf no podran utilitzar carros, carretons, vehicles, taules ni cap altre
aparell amb suport al terra.

19. Llicències per a situar vetlladors a les zones d'afluència a la Fira, per metre
quadrat ocupat o fracció.............................................................................................................0,90 €
20. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a corrals o similars, per a
guarda de cavalls particulars, per metre quadrat o fracció.........................................................1,20 €
21. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a exposició d'articles
no especificats als epígrafs anteriors, per metre quadrat o fracció............................................0,90 €
22. Terrenys ocupats per taquilles per a la venda d'entrades de les
instal·lacions d'aparells, espectacles, teatres, circs, sempre que estiguin
col·locats fora de la superfície subhastada o adjudicada, per metre
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quadrat o fracció.........................................................................................................................1,05 €
Tarifa segona: Temporals diversos
1. Ocupació de terrenys municipals d'ús públic amb neveres, cafès,
restaurants, teatres, cinematògrafs, circs, exposicions, i qualsevol altra
mena d'espectacles, al dia per metre quadrat amb mínim de deu dies......................................1,20 €
2. Parades de melons, síndries, figues i les altres fruites pròpies de
la temporada i no determinades expressament en altres epígrafs d'aquesta
Ordenança, per metre quadrat o fracció per mes i amb mínim de tres mesos...........................1,05 €
NOTES:
1a.- L'Ajuntament podrà determinar per a la temporada d'estiu els terrenys municipals d'ús públic en què permetrà la
instal·lació de teatres, cinematògrafs, circs o altres espectacles i adjudicar els dits terrenys mitjançant licitació, conforme a
les vigents normes de contractació municipal.
2a.- Les adjudicacions hauran de fer-se per a tota la temporada d'estiu, del 15 de juny al 15 de setembre, i si l'ocupació
continués, passada aquesta última data, es liquidaran els dies de pròrroga proporcionalment al preu al qual hagués estat
adjudicat.
3a.- Els drets fixats a l'epígraf 1, així com l'import de l'adjudicació mitjançant subhasta, s'entenen per la concessió de
l'ocupació, independentment que els espectacles funcionin o no, per la qual cosa no es podrà concedir cap bonificació
amb motiu que el funcionament s'interrompés, encara que sigui per circumstàncies extraordinàries de pluja, restriccions
en el subministrament d'energia elèctrica o qualsevol altra força major.
4a.- Les instal·lacions hauran de ser muntades i desmuntades en el termini màxim de quinze dies, abans i després
respectivament, del temps pel qual es faci l'adjudicació, i es meritarà en altre cas els drets corresponents per cada dia
d'excés.
5a.- Aquestes llicències no faculten per a establir-se als terrenys que normalment ocupen les Fires.

3. Gronxadors, grans rodes, fuets, cavallets voladors o similars, per
metre quadrat o fracció i dia.......................................................................................................1,05 €
4. Casetes de tir, rifes i similars, per metre quadrat o fracció i dia.............................................1,05 €
5. Tómboles i similars, per metre quadrat o fracció i dia............................................................1,05 €
6. Venda de joguines, ceràmica, bijuteria, llumeneres i similars, per metre
quadrat o fracció i dia.................................................................................................................1,05 €
7. Venda de torró, fruits secs i qualsevol altre article no expressament
especificat, per metre quadrat i dia.............................................................................................1,05 €
Tarifa tercera: Altres instal·lacions
1. Llicències per establir aparells automàtics, accionats per monedes, per a
l'entreteniment, esplai o venda, pagaran per semestre i metre quadrat o fracció..................150,25 €
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Tarifa quarta: Parc d'atraccions
1. Llicències per a establiment de parts d'atraccions, per metre quadrat
o fracció i dia...............................................................................................................................1,05 €
NOTA: Aquestes llicències no facultaran per establir-se en els terrenys que habitualment ocupin les fires.

Tarifa cinquena: Indústries de carrer i ambulants
1. Fruites i hortalisses, al trimestre.........................................................................................270,45 €
2. Llaminadures, fruits secs, al trimestre................................................................................270,45 €
3. Mariscs, formatges, ous i altres, al trimestre......................................................................270,45 €
4. Joguines, bijuteria, quincalla, ferreteria, artesania artística, pisa, porcellana,
teixits, confeccions, sabates i similars, al trimestre.................................................................270,45 €
5. Fotògrafs, al trimestre.........................................................................................................270,45 €
NOTA: L'Administració municipal classificarà les vendes ambulants no especificades als epígrafs anteriors per analogia
amb les que figurin en aquests.

La liquidació d'aquests drets es practicarà en concedir-se l'autorització corresponent.
Tarifa sisena: Rodatge cinematogràfic
1. Per l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic per al rodatge de
pel·lícules, al dia per metre quadrat o fracció i dia.....................................................................0,45 €
Quota mínima per dia.................................................................................................................4,50 €
2.1 Per autorització de reportatges fotogràfics i vídeos promocionals en la
via pública, amb una quota mínima per a 3 dies....................................................................350,00 €
2.2 Per autorització de reportatges fotogràfics i vídeos promocionals en la
via pública a partir del 4t. dia.........................................................................................100 € per dia
2.3 Per autorització del espai públic viari de la regidoria de Promoció
Econòmica a accessos a la via pública..............................................................150 € per autorització
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 irreductibles pel període anual o de temporada autoritzat.
2. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc, podran traure’ls a licitació pública abans de la
celebració de les Fires, i el tipus de licitació, en concepte de taxa mínima que servirà de base, serà
la quantia fixada a les tarifes de l'article 3.2 d'aquesta ordenança.
b) Es procedirà, amb antelació a la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys disponibles
per ser subhastats, numerant les parcel·les que hagin de ser objecte de licitació i assenyalant la
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seva superfície. Així mateix, s'indicaran les parcel·les que puguin dedicar-se a cotxes de xoc, circs,
teatres, exposicions d'animals, restaurant, neveres, bijuteries, etc.
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzés major superfície que la que li fou adjudicada
en subhasta, satisfarà per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100% de l'import de la licitació, a
més de la quantia fixada en les tarifes.
3. a) Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments retolats en aquesta
Ordenança i no trets a licitació pública, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència,
realitzar el dipòsit previ al qual es refereix l'article 6.2.a següent i formular declaració en la qual
consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s’instal·len, així com un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
b) 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, aquestes es notificaran a les persones
interessades i es giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries que procedeixin, es
concediran les autoritzacions una vegada solucionades les diferències per les persones
interessades i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris que procedeixin.
c) En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades podran sol·licitar a aquest
ajuntament la devolució de l'import ingressat.
4. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que s'hagi abonat i obtingut la llicència
corresponent per les persones interessades.
5. a) Les autoritzacions a les quals es refereix la tarifa tercera s'entendran prorrogades mentre no
s'acordi la seva caducitat per l'alcaldia o es presenti baixa justificada per la persona interessada o
pels seus legítims representants.
b) 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. La no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades a tercers.
L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de les
quanties que correspongui abonar a les persones interessades.
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 i prorrogats, el dia primer de cada un
dels períodes naturals de temps 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 l'article 47.1 del
R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març i queda elevat a definitiu en concedir-se la llicència corresponent.
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b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada incloses en els
padrons o matrícules d'aquesta taxa, el pagament es realitzarà a les oficines de la Recaptació
municipal, en els terminis establerts a l'efecte.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal, aprovades inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de desembre de 2011, publicada l’aprovació
definitiva en el BOIB de dia 23 de febrer de 2012, núm. 29, entraran en vigor a partir del dia 24 de
febrer de 2012 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

