ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA , O APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC
PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORAVIES I RESERVES DE LA VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE
Article 1.- Concepte
En us de les facultats conferides 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 del Règim Local, i de conformitat amb el disposat en els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de
març, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per utilització privativa, o aprofitament del domini públic per
entrades de vehicles a traves de les voravies i reserves de la via pública per a aparcament i càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol casta” que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la
qual atenen al previngut a l´article 57 de la referida Llei.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa la utilització privativa o el aprofitament especial dels terrenys d´ us
públic local per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, prohibició d´ estacionament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus.
Article 3.- Subjecte passiu

1.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, i les entitats a que es refereixen
els articles 35.4 i següents de la Llei 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.

En les taxes establertes per entrades de vehicles a través de les voravies, que comprenen també les
reserves d´ espai de la via pública per a prohibició d´ estacionament, tindran la condició de substituts
del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés les esmentades reserves d´ espai
i entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes als respectius
beneficiaris.
Article 4.- Responsables

1.

Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 42 de la
Llei General Tributària.

2.

Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de
la Llei General Tributària.
Article 5.- Exempcions i bonificacions

1.

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

2.

L´ Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels
aprofitaments inherents al serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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Article 6.- Quota tributària
La quota tributària quedarà determinada per l´ aplicació del següent QUADRE DE TARIFES
QUADRE DE TARIFES
Tipus

Descripció

Euros

Als efectes d´ aquesta Ordenança, la totalitat de
les vies públiques es classifiquen en una sola
Categoria
A

Entrada de Vehicles a través de les voravies
A.1

A.2

A.3

B

Per cada pas a l’interior d’una finca o solar,
sense ser cotxera o garatge públic, pugen
contenir fins a 3 vehicles (turismes, 4*4, o
similars) o fins a 10 motocicletes o bicicletes, per any
Aplicables els requisits establerts a l’article 223.2
de les NN.SS. de Planejament vigents a l’Ajuntament
Els mateixos, quan puguin contenir mes de 3
vehicles (turismes, 4*4, o similars) o mes de 10
motocicletes o bicicletes, per any
Aplicables els requisits establerts a l´ article 226
de les NN.SS. de Planejament vigents a l’Ajuntament
Per cada pas a l´ interior d´ un garatge públic,
cotxera d´ autocars, camions, cotxes de línia,
locals per a la venda o exposició de vehicles.
tallers de reparacions, rentats, o serveis
diversos.
Magatzems o dipòsits de mercaderies o productes
de qualsevol classe, etc,
per any

7’25

7’25

36’20

Reserves d´ espai a la via pública
B.1

Per a aparcament exclusiu, prohibició
d’estacionament, càrrega o descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe (quan aquesta es
faci per un sol beneficiari), per metre quadrat,
amb un mínim de 5 metres quadrats, per any

10’80

Meritació, administració, gestió i cobrança
Article 7.- Meritació
1.

Es merita la Taxa i neix l´ obligació de contribuir en el moment de sol·licitar l´ us privatiu o
aprofitament especial, que no es tramitarà si no s´ ha efectuat el pagament corresponent.
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2.

Quan es produeixi l´ us privatiu o l´ aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la taxa es meritarà
en el moment d´ inici de l´ aprofitament.
Article 8.- Període impositiu

1.

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

2.

Quan l’aprofitament especial hagi estat autoritzat o prorrogat per a diversos exercicis, la taxa es meritarà
el primer 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, que serà prorrategable per
trimestres i s’haurà d’instruir el corresponent expedient de devolució d’ingressos.
Article 9.- Declaració i ingrés

1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments o en la prestació de serveis regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, autoliquidar la taxa,
conformement amb l´ article 27 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg
2/2004) i formular declaració en què constin els elements necessaris per a la fixació de la taxa.
2.

En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l´ import corresponent sempre que no s´ hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el
domini públic local i també quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no s´ exerceixi.

3.

Una vegada autoritzat l´ aprofitament, aquest s´ entendrà prorrogat mentre l´ interessat no presenti la
declaració de baixa, essent objecte d´ inclusió en els padrons o matrícules a efectes del pagament
corresponent.

4.

El no pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança donarà lloc a l´ anul·lació de la llicència que
autoritza l´ aprofitament i, en conseqüència, a la retirada de la placa indicadora del Decret d´
autorització.
Article 10.- Infraccions i sancions

Per a tot el que es refereix a la qualificació d´ infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, aquestes s´ ajustaran al que disposa l´ Ordenança Fiscal General de Gestió,
Recaptació i Inspecció de Tributs Locals de l´ Ajuntament de Marratxí i els articles 178 i següents de la Llei
General Tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i la complementin.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en
Ple de la Corporació en sessió de dia 25 d’octubre de 2011, entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de
2012, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 172 de 13 de desembre de 2003.
Modificacions:
- BOIB núm. 193 de 25 de desembre de 2007
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011
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