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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

14474

Aprovació definitiva de la modificació de l´Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d´ús públic i industries del
carrer i rodatge cinematogràfic (BOIB Núm.137 de 02/10/2003 i BOIB Núm.33 07/03/2015)

No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al públic, cap reclamació contra la modificació de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i industries del carrer i
rodatge cinematogràfic (BOIB Núm. 137 de 02/10/2003 i BOIB Núm. 33 de 07/03/2015), aprovada provisionalment per Acord del Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 31 d’octubre de 2017, ha resultat definitivament aprovat, i per aquest motiu, es publica el
text íntegre del mencionat acord, que és el següent:
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i industries del carrer i rodatge cinematogràfic (BOIB Núm. 137 de 02/10/2003 i
BOIB Núm. 33 07/03/2015) amb la redacció que a continuació es recull:
Un. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que passarà a tenir el següent contingut:
2. La tarifa serà la següent:
Epígraf I: Parades, Barraques, Casetes de venda, Indústries
del carrer i altres activitats similars del mercat
Llicència o permís

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/159/997515

Parades, Barraques, casetes de venda, Espectacles o
Industries del Carrer. Per any i Solar

280

Epígraf II: Parades, Barraques, Casetes de venda, Indústries
del carrer, espectacles, atraccions i altres activitats similars durant les festes populars
Llicència o permís
Parades, Barraques, casetes de venda, Espectacles,
Industries del Carrer, Atraccions i Activitats Similars. Per dia i Solar

30

Parades, Barraques, casetes de venda, Espectacles, Industries del Carrer
, Atraccions i Activitats Similars que ocupin més de 50 m2. Per dia

100

Parades, Barraques, casetes de venda, Espectacles, Industries del Carrer
, Atraccions i Activitats Similars que ocupin més de 50 m2. Per mes

900

Epígraf III: Parades, Barraques, Casetes de venda, Indústries
del carrer, espectacles, atraccions i altres activitats similars dels mercats artesanals
Llicència o permís
Parades, Barraques, casetes de venda,
Industries del Carrer. Per mes i Solar

140
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Epígraf IV: Parades, Barraques, Casetes de venda, Indústries
del carrer, espectacles, atraccions i altres activitats similars dels mercats de segona ma
Llicència o permís
Parades, Barraques, casetes de venda,
Industries del Carrer. Per mes i Solar

25

Epígraf V: Filmació de pel·lícules, series, programes de televisió, gravació de reportatges, documentals, espots publicitaris, video-clips
i realització de fotografies comercials.
Llicència o permís
Per filmació de pel·lícules amb finalitat lucrativa. Per dia o fracció

700

Per gravació de Series, Programes de Televisió,
entre altres amb finalitat lucrativa. Per dia o Fracció

500

Per gravació de reportatges, documentals, espots publicitaris i
video-clips amb finalitat lucrativa. Per dia o fracció

300

Per realització de fotografies comercials. Per dia o Fracció

60

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/159/997515

La present Ordenança, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 31 d’ octubre de 2017, entrarà en vigor en el moment
de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a partir del dia següent a la seva entrada en vigor,
romanent en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a la
Seu Electrònica i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és
definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.”
Contra el present acord, en aplicació de l’article 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 26 de novembre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i donat que aprova una disposició de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent al de la publicació del present acord, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu
dret.

Santa Margalida, 22 de desembre de 2017.
El Batle,
P.D.S. (Decret núm. 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)
Joan Monjo Estelrich
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