
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES MITJA NÇAT LES
VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAME NT, CÀRREGA I

DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS

Article 1. 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  conforme el  que
disposen els articles 15 a 19 i 20 3h) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments
especials per entrades de vehicles a través de les voravies i  la reserva de via pública per a
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, que es regirà per
la present. 

Article 2. Fet imposable

Contribueix el  fet imposable d’aquesta taxa la reserva d’espais a les vies i  terrenys públics
mitjançant  la  concessió  d’autoritzacions  que  impliquen  la  prohibició  d’aparcament  i/o
l’aprofitament especial d’aquests. 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa en aquesta ordenança les persones o entitats a favor de les qual
s’atorguin  les  llicències,  o  que  es  beneficiïn  de  l’aprofitament  si  s’ha  procedit  sense
l’autorització oportuna. 

Article 4. Quota tributària

La  quantia  de  la  taxa  reguladora  en  aquesta  ordenança  serà  la  que  es  fixa  en  les  tarifes
contingudes a l’apartat següent: 

a) Reserva  de via  pública per  entrada de vehicles a través de les voravies mitjançant
concessió de dret de gual: 

a. Fins a 4 ml: 60,10 €/any.
b. Per cada ml d’excés: 12,02 €/ any.

b) Reserva d’aparcament per càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus: 

a. Fins a 4 ml: 60,10 €/ any.
b. Per cada ml d’excés: 12,02 €/ any.

c) Per espai reservat a parada d’autotaxis:

a. Fins a 4 ml: 60,10 €/ any.



b. Per cada ml d’excés: 12,05 €/ any.

d) Per entrega de la placa d’autorització regulats en els epígrafs anteriors: 
a. Reserva  de  via  pública  per  entrada  de  vehicles  a  través  de  les  voravies

mitjançant concessió de dret de gual: 15,03 €.
b. Reserva d’aparcament  per càrrega i  descàrrega de mercaderies de qualsevol

tipus i per espai reservat a parada d’auto taxis: 85,50 €.
- Pal d’alumini: 105,00 €.
- Pal de ferro: 32,45 €.

e) Per pintar cada ml d’excés: 42,00 €. 

Article 5. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes abans assenyalades es liquidaran per
cada aprofitament  sol·licitat  o  realitzat  i  seran irreduïbles  pels  períodes  naturals  de
temps indicats als respectius epígrafs. 

2. Les  persones  o  entitats  interessades  en  la  concessió  dels  aprofitaments  regulats  en
aquesta  ordenança hauran de  sol·licitar  prèviament  la  corresponent  llicència,  fer  el
pagament previ  establert a l’article anterior,  i  formular una declaració en la que hi
constin els elements necessaris per a la fixació de la taxa, adjuntant una plànol detallat
de l’aprofitament i de la seva situació dins el municipi. 

3. Els serveis tècnics municipals comprovaran i investigaran les declaracions formulades
pels interessats, i es concediran les autoritzacions si no es troben diferències amb les
peticions de les llicències. Si n’hi  hagués aquestes es notificaran als interessats i es
giraran,  si  es  cau,  les  liquidacions  complementàries  que  pertoquin,  concedint-se
finalment  les  autoritzacions  una  vegada  esmenades  les  diferències  i  realitzats  els
ingressos complementaris pertinents. 

4. També hauran de presentar l’oportuna declaració en supòsit d’alteració o baixa dels
aprofitaments ja concedits. Aquestes declaracions sortiran efecte a partir de l’exercici
següent a aquell en què es formulin. 

5. Una  vegada  autoritzada  l’ocupació  aquesta  s’entendrà  prorrogada  mentre  que
l’interessat no presenti la declaració de baixa. 

6. En cas de que es denegui l’autorització els interessats podran sol·licitar la devolució de
l’import ingressat. 

Article 6. Meritació i període impositiu

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:

a) Si es trac ta de concessió de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar la corresponent llicència. 

b) Si es tracta ‘aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de gener de cada any.

Article 7. Pagament de la taxa

El pagament de la taxa es farà:

a) Si es tracta de concessió de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar la corresponent llicència per ingrés directe a la Tresoreria municipal. 



b) Si es tracta d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada que s’hagin aprovats
els  padrons  fiscals  de  contribuents  d’aquesta  taxa, a  les  Oficines  Municipals  de
Recaptació durant el període de cobrament habilitat a l’efecte.

Article 8. Infraccions i sancions

En tot quan faci referència a la qualificació d’infraccions tributàries i també sobre les sancions
que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom s’avindrà a allò que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària. 

Article 9. Exempcions

Estaran  exemptes  del  pagament  de  les  taxes  regulades  en  aquesta  ordenança  els  subjectes
passius que pateixin una invalidesa que els ocasioni problemes greus de mobilitat. Els serveis
socials municipals informaran i valoraran les sol·licituds que es formulin relatives a aquestes
qüestions.

Disposició Final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expresses. 

Diligència

Per fer constar que aquesta ordenança, que consta de 9 articles i una disposició finals, va ser
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 28 de desembre de 1999, essent la seva darrera
modificació l’aprovada en sessió de dia 24 de setembre de 2001.
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