
 
22 ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES 

PLATGES 
 
 

ARTICLE 1.- CONCEPTE. 
 

De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.A), 
ambdós de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així 
com a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i 
Locals, i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitament de les platges 
especificat a les tarifes contingudes a l'apartat 3 de l'article 4 següent, el seguirà aplicant i 
es regirà per la present Ordenança. 
 

ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE. 
 

1.Està determinat per la utilització dels serveis de temporada, de caràcter 
desmuntable com hamaques, gandules, matalassos pneumàtics, para-sols mòbils, casetes de 
bany i dutxa, "velomars", seients gòndola, esquís aquàtics i altres elements de caràcter no 
fix.  
 

2.Subjectes passius. Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques 
usuàries dels serveis de temporada a les platges. 
 

ARTICLE 3. 
 

Es prendrà com base de la present exacció el nombre de persones que efectuen 
l'entrada, si es tracta de casetes de bany i dutxa, o el nombre d'elements utilitzats, si es 
tracta d'hamaques, gandules, etc. 
 

ARTICLE 4.- TARIFES. 
 
Les tarifes a aplicar seran les següents:   
 

Hamaques:    
Matins (fins a les 15 hores) 1.80 €  

Capvespres (des de les 15 hores) 1.80 €  

Tot el dia 3,00 €  

Gandules:    
Matins (fins a les 15 hores) 1.80 €  

Capvespres (des de les 15 hores) 1.80 €  

Tot el dia 3,00 €  

Para-sols:   



 
Matins (fins a les 15 hores) 1.80 €  

Capvespres (des de les 15 hores) 1.80 €  

 Tot el dia 3,00 €  

 
 

ARTICLE 5.- NORMES DE GESTIÓ.  
 

L'exacció es considerarà meritada simultàniament a la utilització dels béns i serveis 
objecte d'aquesta Ordenança, i les quotes es recaptaran en el moment d'utilitzar els serveis o 
sol·licitar la seva utilització.   

 
ARTICLE 6.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES.  

 
Les infraccions d'aquesta Ordenança es castigaran amb multes de l'Alcaldia, en la 

forma i quantia previstes a les disposicions legals i reglamentàries vigents.   
 
 

DISPOSICIÓ FINAL.-  
 

La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el 
BOIB. i transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del moment que 
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma hagin rebut l'acord d'aprovació 
definitiva, i es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener de 2004; romandrà en vigor fins 
a la seva modificació o derogació expresses. 
 
 

DILIGÈNCIA 
 

 Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat 
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la 
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 178 de dia 27 de desembre de 2003 
 
     Pollença, 29 de desembre de 2003 
 La secretària actal, 


