VIGÈNCIA 1/01/2006

ORDENANÇA NÚM. 22

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES PER LES VORERES I RESERVES DE LA
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENTS, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
QUALSEVOL CLASSE

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 les entrades de vehicles per les
voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que s’ha de regir per la present
Ordenança fiscal.

Article 2n - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles per
les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, especificat en les tarifes contingudes en l’article 6
d’aquesta Ordenança.
Article 3r - Subjectes passius
1.

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, a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudi de l’aprofitament
especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament si aquest gaudi es produí sense
l’oportuna autorització.

2.

En les taxes establertes per entrada de vehicles o carruatges per les voreres, hi tenen la
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donen
accés aquestes entrades de vehicles, als quals podran repercutir, si escau, les quotes
sobre els respectius beneficiaris.
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Article 4t - Responsables
1.

Han de respondre 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, han de respondre solidàriament de les
obligacions tributàries d’aquelles 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.

4.

Els administradors de persones jurídiques, els quals no varen realitzar els actes de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles, 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 de 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.

6.

Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques, que hagin sol·licitat la llicència
per a gaudi dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats
econòmiques, es poden exigir a les persones que succeeixin el deutor en l’exercici de
l’activitat econòmica.

7.

L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, pot sol·licitar de l'Ajuntament la certificació dels deutes
per taxes dimanant de l’exercici de l’explotació citada. En cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant quedarà exempt de responsabilitat
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Nº 22 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES

123

VIGÈNCIA 1/01/2006

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 utilització o aprofitament especial, descrits en
l’article 1, que siguin 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.

2.

No es poden aplicar bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è - Quota tributària
La quantia de la taxa es determina d’acord amb el següent quadre de tarifes:

1. Per cada pas a l'interior d’una finca o solar que serveixi per a
entrada de qualsevol mena de vehicle, que sense ser cotxera o
garatge públic, pugui contenir fins a quatre vehicles, carros o fins a
deu motocicletes o bicicletes, a l’any
2. Els mateixos, quan puguin contenir o albergar fins a vint vehicles,
carros o fins a cinquanta motocicletes o bicicletes, a l’any
3. Els mateixos, quan puguin contenir o albergar més de vint
vehicles, carros o fins a cinquanta motocicletes o bicicletes, a l’any
4. Si l’accés és pas a garatge públic, cotxeres de camions, tallers de
reparacions, lloguer de vehicles, de qualsevol capacitat, a l’any
5. Reserva permanent a la via pública (gual) a vehicles particulars
prèvia llicència, a l’any
Mínim (fins a 3 metres)
Per m lineal o fracció d’excés de 3 m lineals
6. Per autorització de reserva permanent de la via pública, per càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, a l’any
7. Per autorització de prohibició d’aparcament, a requeriment d’un
particular, per metre lineal o fracció, a l’any
8. Per lliurament de placa d’autorització de gual permanent
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Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la
taxa pertinent, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament seria indemnitzat en quantia igual al valor
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels danyats.
No es poden condonar, total ni parcialment, les indemnitzacions i reintegrament a què es
refereix el present apartat.

Article 7è - Meritació
1.

La taxa s’ha de meritar quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si va ser sol·licitada.

2.

Sense perjudici d’allò que s’ha previst en el punt anterior, l'import de la taxa s’ha de
dipositar quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudi de l’aprofitament
regulat en aquesta Ordenança.

3.

Quan s’ha produït aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la
taxa s’ha de fer en el moment de l'inici d’aquest aprofitament.

Article 8è - Període impositiu
1.

Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2.

Quan la durada temporal de l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, la
meritació de la taxa es farà a 1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o
aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents.

3.

Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat es produeix en el
segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
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4.

Si se cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici, es retornarà
parcialment la quota (la meitat). Si el cessament es produeix en el segon semestre, no
es retornarà cap quantitat.

5.

Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial per causes no imputables al subjecte passiu
i, en conseqüència, no pugui aprofitar el gaudi, se li retornarà l’import satisfet.

Article 9è - Règim de declaració i ingrés
1.

La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació.

2.

Quan se sol·liciti llicència per a gaudi de l’aprofitament especial, s’hi ha d’adjuntar un
pla detallat de l’aprofitament, les seves característiques i, degudament formalitzat,
l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se els elements de la declaració a fi que el funcionari
municipal competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.

3.

S’ha d’expedir un abonaré a l'interessat a fi que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament que s’hi indiquen.

4.

Si es tracta d’aprofitaments especials que es realitzin al llarg de diversos exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un
document apte per permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant això, la no recepció del document de pagament citat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l'Ajuntament en el seu calendari fiscal.

5.

El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas,
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament
voluntari.

Article 10è- Notificacions de les taxes
1.

En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a diversos exercicis,
la primera liquidació tendrà caràcter periòdic i es notificarà personalment al sol·licitant
juntament amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició del padró en el tauler d’anuncis de
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l'Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2.

A l’empara d’allò que s’ha previst en la disposició transitòria segona de la Llei
25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança, que són
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics, no estan subjectes al
requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi
amb l’obligat al pagament del preu públic a qui substitueixi.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 7 de novembre de 2005, entra en vigor el mateix dia
següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 196
de 31 de desembre), i és aplicable a partir del dia 1 de gener de 2006. El seu període de
vigència es mantén mentre que no es modifiqui o derogui expressament.
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