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Ajuntament de Consell
Illes Balears

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 1r. Fonament i naturalesa.
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, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o el aprofitament especial
dels terrenys d'ús públic local per les entrades de vehicles a través de les voravies i les
reserves de la via pública per aparcament exclusiu, prohibició d'estacionament i càrrega o
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària a favor dels quals s'atorguin llicències, o
les que es beneficiïn de l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voravies, que comprenen
també les reserves d'espai de la via pública per a prohibició d'estacionament, tindran la
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin
accés les esmentades reserves d'espai i entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en
el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que
es contenen en l'apartat següent.

2. Les tarifes de la taxa seran les següents:

Tarifa primera
Per reserva d’accés d’aparcament a entrades de vehicle de tracció mecànica o animal:
Reserva fins a quatre metres lineals (euros any)
50,00
- Per metre en excés (euros any)
16,5
Tarifa segona
Per entrada de vehicles a edificis o garatge:
1.- D’una a tres places (euros any i places)
2.- De quatre a deu places (euros any)
3.- D’onze a vint places (euros any)
4.- De vint-i-una a trenta places (euros any)
5.- Més de trenta places (euros any)

1,00
50,00
150,00
300,00
450,00

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

75,00

Tarifa quarta
Entrades de vehicles en naus industrials i
similars (euros any)

125,00

Tarifa cinquena
Reserva de càrrega i descàrrega (euros metre
lineal i any)

32,50

Article 6è. Exempcions i bonificacions
1. Els particulars que acreditin la seva condició de persona amb mobilitat reduïda o entitats
de caire assistencial o benèfic que sol·licitin la reserva d’espai de la via pública per a l’ús
per a vehicles que disposin de targeta de mobilitat reduïda restaran exempts de les tarifes de
l’article anterior.
Article 7è. Meritació
1. Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol·licitar l'ús
privatiu o l'aprofitament especial, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament
corresponent.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa
es meritarà en el moment d'inici de l'aprofitament.

Article 8è. Període impositiu
1. Quan l'aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu
coincidirà amb el determinat en la llicència municipal.
2. Quan l'aprofitament especial ha estat autoritzat o prorrogat per a varis exercicis, la taxa es
meritarà el primer de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural,
llevat 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 el gaudiment de l'aprofitament especial en el primer semestre, s'abonarà en
concepte de taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l'inici del gaudiment de
l'aprofitament especial té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la
quota anual.

4. Si se cessa en el gaudiment de l'aprofitament especial durant el primer semestre de
l'exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el
segon semestre, no procedirà la devolució de cap quantitat.
Article 9è. Normes de gestió
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta
ordenança han de sol·licitar-ne prèviament la llicència corresponent, realitzar una liquidació
provisional a què es refereix l'article següent i formular una declaració adjuntant un plànol
detallat de l'aprofitament i de la seva situació dins el municipi. 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.
2. 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.
3. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest
municipi la devolució de l'impost ingressat.
4. Una vegada s'hagi autoritzat l’ocupació, se l’entén prorrogada mentre l'interessat no
presenti la declaració de baixa.
5. 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 10è. Infraccions i sancions

Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les
sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles
178 i següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin
i complementin.
Disposició derogatòria única.
1.- Amb l’aprovació definitiva de la present Ordenança Fiscal es deroguen expressament els
articles 16 a 19 de l’Ordenança fiscal 1/2004, reguladora de la taxa per l’ocupació del domini
públic aprovada pel Ple de data 25 d’abril de 2006.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, continuant la seva vigència fins tant sigui derogada o modificada.

