VIGÈNCIA 1/01/2001

ORDENANÇA NÚM. 25
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES PLATGES

Article 1r - Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis a les platges,
que s’ha de regir per la present Ordenança fiscal.
Article 2n - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis a les platges especificats en
les tarifes contingudes en l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3r - Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable
de la taxa.
Article 4t - Responsables
1.

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col·laborin per cometre-la.

2.

Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 35 de la Llei general tributària n’han de respondre solidàriament en proporció
a les seves respectives participacions.

3.

En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents s’han de transmetre als socis o partícips al capital, que n’han de respondre
solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.
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4.

Els administradors de persones jurídiques que no varen realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les seves obligacions tributàries han de respondre
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

5.

La responsabilitat s’ha d’exigir, en tot cas, en els termes i d’acord amb el procediment
previst en la Llei general tributària.

Article 5è - Beneficis fiscals
1.

L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats al pagament de
la taxa quan sol·licitin llicència per a la utilització o aprofitament especial descrits en
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament
i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.

Article 6è - Quota tributària
Les tarifes a aplicar, IVA inclòs, són les següents:
Concepte del servei a utilitzar
a) Ombrel·les
b) Hamaques
c) Velomars 2 places
d) Velomars 4 places
e) T.D.V.
f) Embarcacions

Unitat temps de
la prestació
Per dia
Per dia
Per hora
Per hora
Per hora
Per hora

Import
euros
4,00
4,00
6,00
10,00
13,00
17,00

Article 7è - Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels serveis
subjectes a gravamen, entenent-se a aquests efectes que l’inici es produeix amb la
sol·licitud d’aquests.
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Article 8è - Declaració, liquidació i ingrés.
Els subjectes passius han de sol·licitar la prestació dels serveis pertinents.
Cada servei s’ha de liquidar de manera individual i autònoma, i s’ha de modificar un cop
s’hagi prestat el servei, per al seu ingrés directe a les arques municipals, en la forma i
terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació.
Article 9è - Infraccions i sancions.
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions
que hi corresponguin en cada cas, s’ha de preveure el que disposen els articles 183 i
següents de la Llei general tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la
corporació, entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB nº159 del 30 de desembre de 2000) i és aplicable a partir del 1 de
enero de 2001. El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o
derogació expresses.
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