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Ajuntament de Mancor de la Vall
Num. 18647
ELEVACIÓ AUTOMÁTICA A DEFINITIUS DELS ACORDS PROVISIONALS D’IMPOSICIÓ I DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE TAXA.
Primer. Passat el termini d’exposició pública dels acords adoptats pel Ple
de l’Ajuntament de data 4 d’abril de 2007 d’aprovació provisional de l’expedient d’imposició i de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per entrades de
vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per a aparcament
exclusiu, prohibició d’estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe.
I no havent-se presentat reclamacions, s’eleven a definitius els esmentats
acords conforme el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDLeg 2/2004, de 5 de març,
sobre elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals.
Segon. L’acord d’imposició i el text íntegre de l’Ordenança Fiscal corresponent es publicarà al BOIB, conforme l’establert a l’article 17.4 del text refós
esmentat.
Tercer. Contra els presents acords definitius d’imposició i d’aprovació de
l’Ordenança Fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del 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 anunci en el BOIB.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i conforme al que es disposa als articles del 15 a 19 de la
Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per entrades de vehicles a través
de les voravies i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, prohibició d’estacionament, càrrega i descàrrega de qualsevol classe, que es regirà per
la present ordenança fiscal, les normes de la qual s’avenen amb el que es preveu
a l’article 58 del Real Decret legislatiu 2/2004.
Fet imposable
ARTICLE 2
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 la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, prohibició d’estacionament, càrrega i descàrrega de qualsevol classe.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària
, a favor dels quals s’atorguin les concessions o autoritzacions, o les que es
beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir sense l’autorització oportuna.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris de
les finques i locals als que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els
quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es l’article 42 de la Llei 58/2003,
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concurs, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei
58/2003, General Tributària.
Exempcions
ARTICLE 5
S’aplicarà una bonificació del 100% a les persones amb possessió de la
targeta de minusvàlid.
Quota tributària
ARTICLE 6
1. Les quotes a pagar seran les contingudes en l’annex de l’ordenança.
Normes de gestió
ARTICLE 7
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les Tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de
temps, assenyalats als respectius epígrafs.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments
regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència
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corresponent, fer el depòsit previ al qual es refereix l’article següent i formular
una declaració amb la qual haurà d’anar un plànol detallat de l’aprofitament i la
situació d’aquest dins el municipi.
3. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats, i es concediran les autoritzacions si no
troben diferències amb les peticions de les llicències; si se n’hi trobassin, es
notificaran aquestes als interessats i es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que pertoquin, i es concediran les autoritzacions una vegada que
els interessats hagin esmenades les diferències i, si escau, una vegada que s’hagin realitzats els ingressos complementaris que pertoquin.
4. En cas que se’ls denegui l’autorització, els interessats podran demanar
a aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.
5. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre que
l’interessat no presenti declaració de baixa.
6. La presentació de la baixa tendrà efecte 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.
Meritació i període impositiu
ARTICLE 8
1. Neix l’obligació de contribuir:
a) Si es tracta de concessions d’aprofitaments nous de la via pública, el
moment de demanar la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i
prorrogats, dia primer de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’aprofitament especial, en
que s’aplicarà el següent:
b.1.) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat
es dona en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota
anual.
b.2.) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament es dona durant
el segon semestre, no procedirà tornar cap quantitat.
Declaració i ingrés
ARTICLE 9
1. El pagament de la taxa es farà:
a).Si es tracta de concessions d’aprofitaments nous, mitjançant un ingrés
directe en la Dipositaria Municipal o allà on ho establís l’Ajuntament, però
sempre abans de retirar la llicència corresponent.
b).Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats,
una vegada que s’hagin inclòs en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per
anys naturals en les Oficines de Recaptació Municipal.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10
1. En tot quant faci referència a la qualificació d’infraccions tributàries, i
també sobre les sancions que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom s’avindrà a allò que disposen els articles 181 i següents de la Llei General
Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació
al BOIB, quedant en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
ANNEX
TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
TARIFES1.- Entrada de vehicles a través de les voravies:
- Fins a 4 ml: 40 Euros/any o fracció.
- Per cada ml. d’excés: 15 Euros/any o fracció.
2.- Reserva de via pública per aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies o materials de qualsevol tipus.
- Fins a 4 ml.: 40 Euros/any o fracció.
- Per cada ml. d’excés: 15 Euros./any o fracció.
3.- Ocupació de via pública amb mercaderies i materials de qualsevol
tipus.
- L’amplària màxima serà de 2ml.
- Fins a 4 ml.: 40 Euros/15 dies.
- Per cada ml. d’excés: 20 Euros/15 dies.
- Per cada dia d’excés: 15 Euros/ml.
Mancor de la Vall, 19 de setembre de 2007.
El Batle, Bernadí Coll Martorell
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Ajuntament de Petra
Num. 18734
A la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de Petra, celebrada el

