
16 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER
MITJA DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A ESTACIONAMENT

Article 1r. Concepte.

En us 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 del Règim Local i de conformitat amb el que es
disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials per entrada de vehicles a través de les voravies i
la reserva de via publica per a aparcaments exclusius, que regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.

Article 2n. 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 els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir
sense l’oportuna autorització.

Article 3r. Quantia.

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança són:

Reserva permanent de via publica (Gual), a vehicles particulars prèvia llicència, a l’any (mínim fins
a 4 ml.), 50,00 euros. Per metre lineal o fracció que excedeixi de 4 ml: 12,00 euros.

Quan es lliura la placa autorització de gual permanent, 12,00 euros.

Els  obligats  al  pagament  declararan  els  elements  tributaris  que  utilitzin,  n’especificaran  les
característiques, i comunicaran qualsevol variació que hagi de repercutir en la quantia de la taxa.

Article 4t. Període impositiu i meritació

El període impositiu coincidirà amb l’any natural, en no ésser l’any de la sol·licitud, en que el
període tindrà una duració desades el  moment de la concessió  de l’autorització  fins al 31 de
desembre de l’any en curs.
Els imports meritaran el primer dia del període impositiu. L’import assenyalat per al lliurament de la
placa meritarà en el moment de la concessió de l’autorització.

Article 5è. Normes de gestió.

1. Les quantitats exigibles seran liquidades per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. En el
cas  de  les  quantitats  referides  al  gual,  el  primer  any  les  tarifes  seran  reductibles  de  forma
proporcional i per excés en el número de trimestres naturals que abasti el període impositiu.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol·licitar, prèviament, la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ al
qual  es  refereix  l’article  següent  i  formular  declaració  acompanyant  un  plànol  detallat  de
l’aprofitament i de situació dins el Municipi.

3. Els  Serveis  tècnics  d’aquest  Ajuntament  comprovaran  i  investigaran  les  declaracions
formulades pels interessats; les autoritzacions es concediran, previ informe favorable de la policia
local,  si  no es troben diferències  amb les  peticions  de llicències;  si  n'hi  hagués,  aquestes es
notificaran als interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries procedents;
les autoritzacions es concediran un cop esmenades les diferències per part dels interessats, i en el
seu cas, realitzats els ingressos complementaris procedents.



4. En el cas que es deneguin les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest
Ajuntament la devolució de l’impost ingressat.

5. Un cop autoritzada l’ocupació s'entendrà prorrogada mentre la  persona interessada no
presentí la declaració de baixa.

6. La  presentació  de la  baixa  tindrà  efectes a  partir  del  dia  primer  del  semestre natural
següent  al  de  la  seva  presentació.  La  no  presentació  de  la  baixa  determinarà  l’obligació  de
continuar abonant la taxa.

7. Quan es doni de baixa un gual, l’interessat entregarà la placa a les oficines municipals i no
es retornarà l’import de la mateixa.

Article 6è. Obligació de pagament.

1. El pagament de la taxa es realitzarà:

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la Tresoreria
Municipal o allà on estableixi  l’Ajuntament, i  sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, i  es farà definitiu quan es concedeixi la llicència
corresponent.

b) Quan es tracti de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, un cop inclosos en
els  padrons  o  matrícules  d’aquesta  taxa,  per  anys  naturals  a  les  oficines  de  la  Recaptació
Municipal, en el període de cobrança que s'estipuli.

Article 7è. Infraccions i sancions tributaries

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.

La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quanties
defraudades no prescrites.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no queda previst en aquesta Ordenança s'hi aplicarà el que s'estableix en la vigent
Llei de règim local i demés disposicions.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOIB i romandrà vigent en
tant no sigui expressament derogada o modificada.


