15 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENTRADA
DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT I CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS.
ARTICLE 1.- CONCEPTE.
De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.A),
ambdós de la llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com
a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i
Locals, i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per
l'entrada de vehicles a través de les voravies i la reserva de via pública per a aparcaments
exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, especificat a les tarifes
contingudes a l'apartat 2 de l'article 4rt següent, que se regirà per la present 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 els qui es beneficiïn de
l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització.
ARTICLE 3.- CATEGORIES DELS CARRERS O POLIGONS.
1.- Als efectes prevists per a l'aplicació de la tarifa de l'apartat 2 de l'article 4rt
següent, les vies públiques d'aquest Municipi es classifiquen en una sola categoria.
ARTICLE 4.- QUANTIA.
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que fixin les tarifes
contingudes a l'apartat següent.
TARIFES
1.- Reserva permanent de via pública (Gual), a vehicles particulars
prèvia llicència, a l'any (mínim fins a 4 ml)
Per metre lineal o fracció que excedeixi de 4 ml.
2.- Per autorització de reserva permanent de via pública, per càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, per ml
3.- Per autorització de prohibició d'aparcament, a requeriment del
particular, per metre o fracció, a l'any
4.- Quan es lliura la placa d'autorització de gual permanent

105,00 €
26,00 €
26,00 €
26,00 €
20,00 €

5.- Per cada pas a l'interior d'una finca o solar que serveixi d'entrada a
qualsevol tipus de vehicle
6.- Per cada pas a l'interior que serveixi d'entrada de vehicles a Tallers
mecànics
7.- Per cada pas a l'interior d'una finca amb aparcament comunitari per
plaça

4,00 €
105,00 €
4,00 €

ARTICLE 5.- NORMES DE GESTIÓ.
1. Les quantitats exigibles d'acord a les tarifes seran liquidades per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps,
assenyalats en els respectius epígrafs.
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 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 l'interessat no
presenti 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 lliurarà la placa a les oficines
municipals i no es retornarà l'import de la mateixa.
8. Quan s’iniciï el gaudi d’aprofitament especial en el primer semestre, s’abonarà en
concepte de Taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici del gaudi té lloc
en el segon semestre de l’exercici s’abonarà la meitat de la quota anual.

ARTICLE 6.- OBLIGACIÓ DE 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 llicencia corresponent.
b) Quan es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia
primer de cada semestre natural.
2. 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, de conformitat amb el que
disposa l'article 47.1 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, així com a la Llei 25/1998, de
13 de juliol, de modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i Locals, i de Reordenació
de les Prestacions Patrimonials de caràcter públic, 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'aquest preu públic, per anys naturals a les oficines de
la Recaptació Municipal, en el període de cobrança que s'estipuli.

DISPOSICIÓ FINAL.La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el
B.O.I.B. i transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del moment que
l'Administració de l'estat i de la Comunitat Autònoma hagin rebut l'acord d'aprovació
definitiva, i es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener de 2004; romandrà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 178 de dia 27 de desembre de 2003
Pollença, 29 de desembre de 2003
La secretaria actal.,

