Ajuntament de Sant Joan

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORAVIES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A
APARCAMENT EXCLUSIU O ALTRES AUTORITZADES.
ORDENANÇA FISCAL Nº 16.
Article 1r. Fonament i naturalesa.
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.3.h del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 del mencionat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada de vehicles a
través de les voravies, la reserva de la via pública per a aparcaments exclusius, o altres autoritzades, que es
regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per la entrada de vehicles a través
de les voravies, la reserva de la via pública per a aparcaments exclusius, prohibició d’estacionaments de
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, prohibicions d’estacionament, o d’altres
autoritzades, en els termes establerts en l’article 6 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar.
Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuent, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguen les
llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o aquells que es beneficiïn del mateix, sense haver sollicitat
la llicència.
Article 4t. Responsables.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb allò previst en la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals.
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan
sollicitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials, necessari per als serveis públics de comunicacions
que exploten directament i per aquells altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o
a la defensa nacional.
D’acord amb l’establert en l’article 9 de la LRHL, no es podran reconèixer altres beneficis fiscals en els
tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei, les derivades de l’aplicació de
tractats internacionals, i les que es puguin establir en aquesta ordenança fiscal en els supòsits expressament
previstos per la llei.
Article 6è. Quota tributària.
La quantia de la taxa anual es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes següent:
6.0. Per la reserva d’espai de la via pública per aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (si es fa per un sol beneficiari), per cada metre quadrat, per
any, i amb un mínim de 10 m2: 20 euros.
6.1. Per cada pas permanent al interior d’una finca o solar d’ús particular, que serveix per entrada de
qualsevol classe de vehicles, per metre lineal (ml) o fracció i any: 14 euros/ml/any.
6.2. Entrades de vehicles a locals d’ús comercial, industrial i anàlegs, per metre lineal (ml) o fracció i any:
20 euros/ml/any.
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6.3. Guals permanents:
Tipus de gual

Import per metre lineal (ml) i
any

Guals sempre que el nombre de places no excedeixi de 3

14 euros/ml/any

El mateix, de 4 o més places

60 euros/ml/any

6.4. Guals amb horari limitat:
Tipus de gual

Import per metre lineal (ml) i
any

Guals sempre que el nombre de places no excedeixi de 3

7 euros/ml/any

El mateix, de 4 o més places

40 euros/ml/any

6.5. Placa de senyalització:

24,00 euros.

El preu de la placa es satisfarà per una sola vegada en el moment de sollicitar la llicència.
Article 7è. Meritació.
1. Els sollicitants de guals, han de posseir la corresponent llicència municipal d’activitats, que ha d’incloure
l’autorització per al seu funcionament.
2. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si la mateixa va ésser sollicitada.
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sollicitar la llicència, l’acreditació de la taxa té lloc en el
moment de l’inici del mencionat aprofitament.
Article 8è. Període impositiu.
1. L’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en que les
quotes es prorratejaran per trimestres naturals.
2. Quan no s’autoritzi la utilització privativa o l’aprofitament especial, o el mateix no fos possible per causes
no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9è. Normes de gestió.
1. Quan es concedeixi la llicència per procedir a l’aprofitament especial, es notificarà al subjecte passiu
l’import de la taxa corresponent a l’exercici en curs, que haurà d’ingressar-se en els terminis establerts en el
Reglament General de Recaptació.
2. Les altes que es produeixin dins l’exercici s’exigiran en règim d’autoliquidació.
3. En supòsits d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, la taxa es notificarà collectivament, mitjançant
l’exposició pública del padró en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, i en el termini que es publicarà al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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4. Les baixes s’hauran de formular pels subjectes passius, i una vegada comprovades per l’Administració
produiran l’eliminació respectiva del padró amb efectes a partir de l’exercici següent en què s’haguessin
presentat.
5. La reserva d’entrada es senyalitzarà mitjançant el senyal de prohibició d’aparcar baix de la que hi haurà la
placa municipal indicadora del número d’autorització. Els titulars d’un gual, vindran obligats a la collocació
de la placa indicativa que li entregarà l’Ajuntament, al lloc establert a la corresponent llicència.
6. No es permetrà la reserva de via pública mitjançant ratlla groga a cap lloc on no hi hagi pas d’entrada de
vehicles. Tan sols es permetrà la reserva de via pública a l’altre part del carrer, enfront del portal d’entrada
de vehicles, en els carrers d’una amplària de calçada (sense comptar les voravies) i assenyalament amb els
metres de ratlla groga que a continuació s’indiquen:
AMPLARIA DE CALÇADA
De 3’50 a 4’00 metres
De 4’01 a 4’50 metres
De 4’51 a 5’00 metres

RESERVA DE METRES LINEALS
4’50 metres
4’00 metres
3’50 metres

La Batlia, previ informe de la Policia Local, resoldrà les sollicituds de reserva de metres lineals que no es
puguin limitar al assenyalat en el paràgraf anterior.
7. La reserva d’entrada de guals amb horari limitat podrà esser de dues maneres:
7.1 De les 20:00 hores fins a les 9:00 hores, i la placa indicadora estàndard es completarà amb una placa
indicadora de les hores de vigència de la reserva.
7.2 De les 8:00 hores a les 20:00 hores i la placa indicadora estàndard es completarà amb una placa
indicadora de les hores de vigència de la reserva.
Article 10è. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regiran per allò disposat en la Llei General Tributària i en
la seva normativa de desenvolupament.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang legal que
afectin a qualsevol element d’aquesta taxa seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva i del text
íntegre d’aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en tot cas, amb efectes des de l’1 de gener de
2010, si la publicació fos anterior.
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