ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES
Article 1: Concepte
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 57 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, taxa per
utilització privativa del domini públic local, consistent en l’entrada de vehicles a través de les
voreres, que es regirà per la present ordenança.
Article 2: Subjecte passiu
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, de la taxa regulada en aquesta ordenança 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.
Article 3: Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o 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 4: Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes contingudes a
l'apartat següent:
a) Reserva d'espais a les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, entitats o particulars per a
entrada de vehicles a través de les voreres, amb prohibició d’estacionament. Per ml:

ZONA
1
2
3

COST
FINANCER PER
ML
22,89
45,78
27,46

TIPUS DE
GRAVAMEN
0,327
0,327
0,327

TARIFA
Euros
7,49
14,97
8,98

b) Despeses de gestió administrativa de l’autorització: 15,21 euros.
2. S’aplicarà un recàrrec del 30 per 100 a les tarifes de l’apartat anterior, en el cas d’entrades
de vehicles utilitzades per entre 6 i 10 vehicles i un recàrrec del 50% quan siguin
utilitzades per 11 o més vehicles.
3. S’aplicarà un recàrrec del 50% a les tarifes de l’apartat a, quan la reserva d’espai impliqui
l’ocupació dels dos costats de la via pública.
Article 5. Exempcions i bonificacions
Estaran exempts del pagament de la taxa:

a) Les entrades de vehicles d’ambulàncies i demés vehicles directament destinats a assistència
sanitària, que pertanyin a la Creu Roja.
b) Les entrades utilitzades pels cotxes de minusvàlids als quals es refereix el número 20 de
l’annex del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el text articulat de
la Llei sobre el Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial i els adaptats per a la
seva conducció per persones amb discapacitat física, sempre que la seva potència sigui inferior a
14 ó 17 cavalls fiscals i pertanyin a persones minusvàlides o discapacitades físicament, amb un
grau de minusvalidesa inferior al 65 per 100, o igual o superior al 65 per 100 respectivament, i
no sigui utilitzada per cap altra vehicle. En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris
d’aquesta exempció no la podran gaudir per més d’una entrada simultàniament.
Així mateix, les entrades utilitzades pels vehicles que, tenint una potència inferior a 17 cavalls
fiscals, estiguin destinats a ser utilitzats com autoturismes especials per al transport de persones
amb minusvàlua en cadira de rodes, bé directament o prèvia la seva adaptació i no siguin
utilitzades per cap altre vehicle. A aquests efectes, es consideraran persones amb minusvàlua a
qui tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100, d’acord amb el barem
de la disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la que
s’estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives.
c) Per poder gaudir de les exempcions a què es refereix aquest article, els interessats hauran
d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i causa del
benefici. L’exempció serà aprovada per la Comissió de Govern.
Article 6: Meritació
1. La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix:
a) Tractant-se de noves utilitzacions privatives, en el moment de sol·licitar la corresponent
llicència.
b) Tractant-se d’utilitzacions privatives ja autoritzades i prorrogades, l’1 de gener de cada any.
Article 7: Declaració i ingrés
1. Les quantitats exigibles d'acord a les Tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i seran irreductibles pel període anual autoritzat, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota, per trimestres naturals.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió de les utilitzacions privatives regulades en
aquesta Ordenança hauran de sol⋅licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el dipòsit
previ a què es refereix l'apartat 9 d’aquest article i formular declaració en la que consti la
superfície de l’ocupació, acompanyada d’un pla detallat de la mateixa i de la seva situació.
3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les
peticions de llicències; si es donassin diferències, es notificaran les mateixes als interessats i es
giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries que procedeixin, concedint-se les
autoritzacions una vegada esmenades les diferències pels interessats i, en el seu cas, realitzats
els ingressos complementaris que procedeixin.
4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol⋅licitar d'aquest Ajuntament
la devolució de l'import ingressat.
5. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que s'hagi abonat el dipòsit previ a què es
refereix l'apartat 9 d’aquest article i s'hagi obtingut la corresponent llicència pels interessats.

L'incompliment d'aquest manament podrà donar lloc a la no concessió de la llicència sense
perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que procedeixin.
6. Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no s'acordi la seva caducitat
per l'Alcaldia o es presenti baixa justificada per l'interessat o pels seus legítims representants, en
cas de mort.
7. La presentació de la baixa serà efectiva a partir del dia primer del període natural de temps
següent senyalat a l'epígraf de la Tarifa que correspongui. Sigui quina sigui la causa que
s'al⋅legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant
la taxa.
8. Les autoritzacions tendran caràcter personal i no podran ser cedides o rellogades a tercers.
L'incompliment d'aquest manament donarà lloc a l'anul⋅lació de la llicència.
9. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de noves utilitzacions privatives, per ingrés directe a la Tresoreria
Municipal però sempre abans de retirar la corresponent llicència.
Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ, quedant elevat a definitiu en concedir-se la
llicència corresponent.
b) Tractant-se d’utilitzacions privatives ja autoritzades i prorrogades, una vegada incloses als
padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de la Recaptació Municipal,
des del dia 1 al 31 de març.
Disposició final
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener del 2009,
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
Aprovació
La present ordenança, que consta de set articles i una disposició final, va ser aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 d’octubre de 1998 i modificada en
sessions de 28 d’octubre de 1999, 28 d’octubre de 2000, 26 de juliol de 2001, 26 de setembre de
2002, 25 de setembre de 2003, 30 de setembre de 2004, 29 de setembre de 2005, 28 de setembre
de 2006 , 25 d’octubre de 2007 i 30 d’octubre de 2008.

