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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

5259 Elevació automàtica modificació ordenança fiscal reguladora del la taxa per aprofitament especial o
utilització privativa d'entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de març de 2017, s’aprova la modificació ordenança fiscal
reguladora del la taxa per aprofitament especial o utilització privativa d'entrades de vehicles a través de  les voravies i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. I feta la legal exposició al públic sense haver-ne presentat
durant el temps d’exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de
març del Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne a continuació el
article modificat.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ PRIVATIVA
D'ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE  LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

Article 1. Fonament i naturalesa

D’acord amb el previst als articles  20.3 h  del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals , de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal , aquest Ajuntament estableix la taxa per entrades
de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que te lloc per l’entrada de vehicles a través de les voravies i la reserva de via
pública per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, especificat en les tarifes contingudes a l’article
5è. d’aquesta ordenança.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per disfrutar l’aprofitament especial, o les que se’n
beneficien  de l’aprofitament, si és que es varen procedir sense l’autorització corresponent.

En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voravies, tindran la condició de substituts del contribuent els
propietaris de les finques i locals a on accedeixin dites entrades de vehicles, que podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els
respectius beneficiaris.

Article 4. Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la
realització d’una infracció tributària.

2. Els coparticips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran 
solidàriament en proporció a ses seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites Entitats.

3.Els administradors de persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva competència per el compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament  dels següents deutes:

Quan s’ha comes una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

17
/6

9/
97

94
54

http://boib.caib.es


Núm. 69
6 de juny de 2017

Sec. I. - Pàg. 17147

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Quan s’hagi comes una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

La responsabilitat s’exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al procediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària

1.  La quantia de la taxa  regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes contingudes a continuació:

Per cada pas a l’interior d’una finca o trast que serveixi d’entrada de qualsevol classe de vehicles, que puguin contenir:
Fins a tres vehicles: 70 € anuals.
Més de tres vehicles: 120 € anuals.

Per cada pas a l’interior de garatge públic, portasses de camions, tallers de reparació de vehicles, sigui quina sigui la seva capacitat:
120 € anuals
Per reserva permanent de via pública a vehicles amb llicència municipal prèvia: 150 €/plaça  anuals.
Per reserva d’espai temporal per aparcament exclusiu, s’aplicarà la taxa corresponent  a l’estacionament diari a la zona d’ora, per
cada plaça de reserva sol·licitada.
Per entrega de placa de gual nova o renovació: 18 €

Per a la tramitació de qualsevol dels supòsits anteriors: 20 €

Article 6. Exempcions

Estaran exempts del pagament de la taxa per reserva d’espai temporal per aparcament exclusiu per noces, quan algun dels contraents estigui
empadronat a Valldemossa, i únicament haurà d’abonar la taxa per tramitació.

Article 7. Meritació

La taxa merita quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió
de la llicència, si aquesta es va sol·licitar.

Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per
disfrutar especialment el domini públic local en benefici particular.

Quan s’hagi produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense haver sol·licitat llicència, la meritació de la taxa te lloc en el moment de l’inici
de dit aprofitament.

Article 8. Període impositiu

Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb el determinat a la
llicència municipal.

Quan la utilització privativa o aprofitament especial tingui una durada superior a un any, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 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 que s’aplicarà el previst en els apartats següents.

Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre, se pagarà en concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de
l’ocupació te lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.   

Si es cessa en la ocupació en el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament te lloc en
el segon semestre, no procedirà retornar cap import.

Quan no s’autoritzés  la utilització privativa o aprofitament especial, o aquest no resultés possible per causes no imputables al subjecte passiu,
procedirà la devolució de l’import satisfet.

Article 9. Règim de declaració i ingrés

Quan es sol·liciti llicència per procedir a l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les
característiques d’aquest.

Les concessions de durada superior a un exercici, el pagament de la taxa se realitzarà en el període determinat per l’Ajuntament en el seu
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calendari fiscal.

Article 10. Procediment

En tots els casos regulats a aquesta ordenança, es sol·licitarà informe de la policia local, la qual determinarà la viabilitat i la delimitació dels
espais.

Article 11. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat en la Llei General Tributària, i  la seva normativa de
desenvolupament .

DISPOSICION FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació íntegre en el BOIB, fins a la seva modificació o derogació expressa

 

El Batle
Nadal Torres Bujosa
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