
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
CASETA DES CAPELLANS 

 
Article 1: Concepte 
De conformitat amb el previst als articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic 
local a la Caseta des Capellans, que es regirà per la present ordenança. 
 
Article 2: Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa i aprofitament especial del domini 
públic local, consistent en l'ocupació temporal de casetes amb caràcter provisional d’estiueig a la 
Caseta des Capellans. 
 
Article 3: Subjecte passiu 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, de la taxa regulada en aquesta ordenança les 
persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General 
Tributària, a favor de les quals s'atorguin les llicències. 
 
Article 4: Categories de les vies públiques 
Per a l'aplicació de les tarifes de l'article 7, la Caseta des Capellans es classifica a la categoria 4 
del vialer per a les taxes d’ocupació o aprofitament especial del domini públic municipal. 
 
Article 5: Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o  jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei  General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o  
liquidadors  de fallides, concursos, societats i entitats en general en  els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 43 de  la  Llei General Tributària. 
 
Article 6: Exempcions, reduccions i bonificacions 
No es concedirà cap exempció, reducció o bonificació. 
 
Article 7: Quota tributària 
 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 

CONCEPTE IMPORT 
Euros 

1. Casetes residencials 
1.1. Quota fixa anual 87,50 
1.2. Quota variable Per m2 a l’any 
1.2.1. Casetes 1,845552 
1.2.2. Porxos 0,922776 



1.2.3. Terrasses 0,461388 
2. Restaurants 
2.1. Quota fixa anual 481,70 
2.2. Quota variable. Per m2 a l’any 
2.2.1. Casetes 92 i 93 
2.2.1.1. Caseta 63,33 
2.2.1.2. Porxo 31,67 
2.2.2. Caseta 122 
2.2.2.1. Caseta 127,20 
2.2.2.2. Porxo 63,60 
2.2.3. Caseta 123 
2.2.3.1. Caseta 127,20 
2.2.3.2. Porxo 63,60 
2.2.4. Caseta 173 
2.2.4.1. Caseta 127,20 
2.2.4.2. Porxo 63,60 
 
Article 8: Meritació 
1. La meritació de la taxa regulada en aquesta Ordenança es produeix en el moment de sol·licitar 
la corresponent llicència. 
 
Article 9: Declaració ingrés 
1. Les quantitats exigibles d'acord a les Tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol⋅licitat o bé 
realitzat i seran irreduïbles pel període autoritzat, excepte en els supòsits d’inici o cessament en 
la utilització privativa o l’aprofitament especial. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a 
aqueixa circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota. 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en aquesta 
Ordenança hauran de sol⋅licitar anualment i prèvia la corresponent llicència. 
3. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol⋅licitar d'aquest Ajuntament 
la devolució de l'import ingressat. 
4. No es consentirà l'ocupació temporal de les casetes fins que s'hagi abonat el dipòsit previ a què 
es refereix l'article 6.2 següent i s'hagi obtingut la corresponent llicència pels interessats. 
L'incompliment d'aquest manament 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. 
5. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe a la tresoreria municipal, però sempre 
abans de retirar la corresponent llicència. 
6. Els Restaurants del concepte 2 de les tarifes, podran diferir el pagament del  50% de la taxa, 
com a màxim fins el dia 30 de setembre de cada any. 
  
Disposició final 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a 
partir del dia 1 de gener del 2013, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 



 


