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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

22547 Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de
voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies.

Durant el període d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions contra l’acord provisional sobre la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de voravies i reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol tipus, aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament el dia 28 de juny de 2012 i que va estar publicat al BOIB núm. 99 del
dia 10 de juliol de 2012. D’acord amb l’article 17.4. del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es dóna per aprovada definitivament, i es publica a continuació el text íntegre d’aquesta ordenança:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORAVIES I
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
TIPUS.

Art. 1.- Concepte.

De conformitat amb el que preveuen els articles 57 i 20.3.h) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de voravies i reserves de via pública
per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, que quedarà regulada per la present Ordenança fiscal, en
aplicació dels articles 15 a 19 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Art. 2.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa objecte de la present Ordenança l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través
de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, d’acord amb les
quantitats establertes a l’article. 7.

Art. 3.- Subjecte passiu

1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general
tributària, a favor d eles quals s’atorguin les llicències per al gaudi de l’aprofitament especial, o els que es beneficiïn d’aquest aprofitament si
es va procedir al gaudi sense l’oportuna autorització.

2. A les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de voravies, tindran la condició de substituts del contribuent els
propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, que podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els
respectius beneficiaris.

Art. 4.- Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i en  l’Ordenança general.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, amb audiència previa de l’interessat, es dicti acte administratiu en els termes prevists per la
Llei general tributària.

Art. 5.- Beneficis fiscals

1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per gaudi dels
aprofitaments especials d’aquesta Ordenança sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament, i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

Art. 6.- Categories dels carrers o polígons.

1. Als efectes prevists per a l’aplicació de la tarifa de l’apartat 2 de l’article 4 següent, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en
una única categoria.
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Art. 7.- Quantia.

1. La quantia de la taxa es determinarà atenent les diverses classes de guals en funció del següent quadre de tarifes:

TARIFA A

Fins a 10 places 18,00 euros per any i metre lineal de reserva de vorera

D’11 a 30 places 36,00 euros per any i metre lineal de reserva de vorera

De 31 a 60 places 54,00 euros per any i metre lineal de reserva de vorera

Més de 60 places 72.00 euros per any i metre lineal de reserva de vorera 

Aplicable a:

-Garatges privats o comunitaris de propietaris amb més de 3 vehicles i una superfície mínima de 36 m .2

-Tallers amb cabuda superior a 10 vehicles, sempre que acreditin que presten serveis permanents d’urgència (ambulàncies, bombers,...).
-Edificis o instal·lacions d’equipaments comunitaris de caràcter sanitari, hospitals i ambulàncies.
-Gasolineres, estacions de servei, venda de carburants.
-Aparcaments de promoció pública.
-Edificis destinats a organismes oficials, quan la seva naturalesa ho exigeixi.
-Accés a aparcaments d’hotels o apartaments turístics.

TARIFA B: 15,00 euros per any i metre lineal de reserva de vorera.

Aplicable a:

-Garatges destinats a habitatges unifamiliars

TARIFA C: 20,00 Euros per any i metre lineal de reserva de vorera.

Aplicable a:

-Obres de construcció, enderroc, reforma i reparació d’edificis.
-Magatzems d’activitats comercials.
-Concessionaris d’automòbils, compravenda de vehicles usats i lloguer sense conductor.
-Altres activitats de característiques anàlogues”.

Art. 8.-  Meritació.

1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que a aquests efectes s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència.

2. Sense perjudici de l’indicat a l’apartat anterior, serà necessari dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per
tal de gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta Ordenança.

3. Quan es produeixi l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment d’inici d’aquest
aprofitament.

4. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estengui a més d’un exercici, la meritació tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte
en els supòsits d’inici o cessament de l’ocupació.

Art. 9.- Període impositiu.

El període impositiu d’aquesta taxa serà:

a) Quan aquest hagi de durar per un període inferior a un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat a la llicència municipal.
b) En el cas d’aprofitament especial que hagi d’estendre els seus efectes a més d’un any, el període impositiu comprendrà l’any natural, tret
dels supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o gaudi especial.
c) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, durant el període de cobrament que correspongui, d’acord amb el
calendari de cobrament de tributs.

Art. 10.- Notificacions de les taxes
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1. En supòsits d’aprofitament especial continuat que s’estenguin a diversos exercicis, la primera liquidació es notificarà personalment al
sol·licitant juntament amb l’alta al registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

2. Quan no s’autoritzi el gaudi especial per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import satisfet en concepte
d’aquesta taxa.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança fiscal començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de l’any 2013, i continuarà en vigor fins que es modifiqui o es
derogui expressament.

Sant Josep de sa Talaia, 20 de noviembre de 2012

L’alcaldessa
Mº Nieves Marí Marí
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