ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
Article 1. Concepte
D'acord amb el que es preveu en l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials
per les entrades de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, o altres reserves d’estacionament que s’estimin convenients previ informe de
la policia local que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o entitats a favor de les quals s’atorguin
les llicències, o les que se'n beneficien de l'aprofitament, si és que es varen procedir sense l'autorització corresponent.
Article 3. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es contenen en l'apartat següent.

Tarifa primera

Per reserva d’accés d’aparcament a
entrades de vehicle de tracció mecànica o animal.
- Reserva fins a tres metros lineals (euros any)
- Per metre en excés (euros any)

70,45 €
17,52 €

Tarifa segona

Per entrada de vehicles a edificis o garatge
1.- D’una a tres places (euros any)
2.- De quatre a deu places (euros any)
3.- D’onze a vint places (euros any)
4.- Més de vint places (euros any)

Tarifa tercera

Entrades de vehicles en locals de reparació de vehicles (euros any)

Tarifa quarta

Reserva de càrrega i descàrrega i altres reserves (euros metre lineal i any)

4,16 €
51,42 €
129,22 €
195,4 €
46,51 €
35,22 €

Article 4. Exempcions
Estaran exempts els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es refereix la lletra A de l'annex II del Reglament
General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció
s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com
als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle
simultàniament.
A efecte del disposat en aquest paràgraf, es consideraran persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició
legal en grau igual o superior al 33 per 100.

Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i es reduiran, al
primer any de la seva aplicació, de forma proporcional al número de trimestres, arrodonits per excés, en que estiguin
en vigor.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar-ne
prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article següent i formular una declaració
adjuntant un pla detallat de l'aprofitament i de la seva situació dins el municipi.
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que han formulat els interessats i les
autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi ha, aquestes es notificaran als
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan
els interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents.
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest municipi la devolució de l'impost
ingressat.
5. Una vegada s'hagi autoritzat l’ocupació, se l’entén prorrogada mentre l'interessat no presenti la declaració de baixa.
6. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del semestre natural següent al de la seva presentació. La no
presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
Article 5. Obligació al pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la llicència
corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada semestre
natural.
2. El pagament de la taxa es realitza:
a) Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís
l'Ajuntament però sempre abans de retirar la llicència corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d'acord amb el
que es disposa en l'article 46 del RDL 2/20004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i s’elevarà a
definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els
padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer
mes de l'any fins el dia 15 del segon mes.
DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, aprovada per acord de l'Ajuntament Ple, de 3 de novembre de 2015, entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 1 de gener de 2016,
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

