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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES
A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVA DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU
FONAMENT LEGAL I OBJECTE
Article 1. Conformement al que preveu l’article 58, amb relació amb l’art.
20.30.h), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, de les hisendes locals,
l’Ajuntament de Calvià continuarà percebent la “Taxa per Entrada de Vehicles a
través de les voravies i reserves de via públic per Aparcament Exclusiu, que es
regirà per la present Ordenança.
Article 2. L’objecte d’aquesta taxa estarà constituït per:
a) L’entrada de vehicles als edificis i solars
b) Les reserves de via pública per a aparcament exclusiu
c) Les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3.
1. Fet imposable. Està constituït per la realització sobre la via pública de
qualsevol dels aprofitaments referits a l’article 2n de la present Ordenança.
2. Obligació de contribuir. L’obligació de contribuir neix de del moment en què
l’aprofitament sigui atorgat, o des que s’iniciï, si es fa l’oportuna autorització.
3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la Taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, a més de les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
general tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències autoritzant
l’aprofitament especial, o qui se’n beneficiï de l’aprofitament, si es procedeix
sense l’oportuna autorització.
2. A les taxes establertes per entrada de vehicles a través de les voravies, tendran
la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què
donin accés dites entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas,
les quotes sobre els respectius beneficiaris.
BASE IMPOSABLE
Article 4. Les bases de percepció s’ajustaran a la següent

TARIFA
Import
EUROS
1. Per cada pas a l’interior d’una finca o solar que serveixi
per entrada de qualsevol classe de vehicles, que sense esser
cotxeria o garatge públic, pugui contenir fins a quatre cotxes,
carros o fins a deu motocicletes o bicicletes, a l’any ...........................12,60
2. Els mateixos, quan puguin contenir o condicionar fins a
vint cotxes, carros o fins a cinquanta motos
o bicicletes, a l’any ...........................................................................25,20
3. Els mateixos, quan puguin contenir o condicionar més de vint
cotxes, carros o fins a cinquanta motos
o bicicletes, a l’any .............................................................................63,70
4. Si l’entrada és pas a garatge públic, cotxeries de camions,
tallers de reparació, lloguer de vehicles, qualsevol que
sigui la seva capacitat, a l’any ...........................................................102,15
5. Reserva permanent de via pública (GUAL) a vehicles
particulars amb llicència prèvia, a l’any:
Mínim (fins a 4 metres) ....................................................................114,75
Per metre linial o fracció que excedeixi
de 4 metres linials.............................................................................. 28,50
6. Per autorització de reserva permanent de via pública,
per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, a l’any:
a) fins de 12 metres linials ...............................................................101,55
b) Per metre linial o fracció que excedeixi
de 12 metres linials............................................................................25,35
7. Per autorització de prohibició d’aparcament a requeriment
de particular, per metre linial o fracció, a l’any ................................31,85
8. Per lliurament de la placa d’autorització
de gual permanent ............................................................................51,65

BENEFICIS FISCALS
Article 5. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, no estaran
obligats al pagament de la taxa quan sol.licitin llicència per als aprofitaments
especials continguts a l’article 4 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per
a altres usos que immediatament interessen la seguretat ciutadana o la defensa
nacional.

MERITACIÓ
Article 6.
1. La Taxa es meritarà quan s’iniciïn l’ús privatiu o l’aprofitament especial, que a
aquest efecte s’entén que coincideix amb el de concessió de llicència, si aquesta
fos sol.licitada.
2. Tractant-se de llicències ja autoritzades, la Taxa es meritarà el dia u de gener de
cada any.
3. Un cop autoritzat l’aprofitament, aquest s’entendrà prorrogat mentre no es
presenti la declaració de baixa per part de l’interessat.
4. Sense perjudici d’allò previst en el punt 1 anterior, serà necessari dipositar
l’import de la taxa quan es presenti la sol.licitud de la llicència.
5. Quan s’hagi produït l’aprofitament especial sense sol.licitar llicència, la
meritació de la Taxa tendrà lloc en el moment de l’inici de l’aprofitament.
PERÍODE IMPOSITIU
Article 7.
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 ha estat autoritzat o prorrogat per diversos
exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat en els supòsits
d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el que preveuen els apartats següents.
3. Quan s’iniciï el gaudi d’aprofitament especial en el primer semestre, s’abonarà
en concepte de Taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l’inici del
gaudi té lloc en el segon semestre de l’exercici s’abonarà la meitat de la quota
anual.
4. Si hom cessa en el gaudi de l’aprofitament especial durant el primer semestre
de l’exercici procedirà la devolució de la meitat de la quota anual. Si el cessament
té lloc el segon semestre, no pertocarà la devolució de cap quantitat.
5. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial sol.licitat, o per causes no
imputables a l’interessat, no pogués tenir lloc el seu gaudi, pertocarà la devolució
de l’import satisfet.

NORMES DE GESTIÓ
Article 8. 1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en les sol.licituds inicials
de llicència i la seva presentació tindrà efectes de notificació d’alta al padró.
2. En els successius exercicis, la Taxa es notificarà col.lectivament, mitjançant
l’exposició pública del Padró al BOCAIB i al tauler municipal d’anuncis.
3. Quan se sol.liciti llicència per a l’aprofitament especial, s’hi haurà d’adjuntar
plànol detallat de l’aprofitament característiques i carta de pagament acreditativa
de l’ingrés de la Taxa.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari eren exigides per
la via de constrenyiment, d’acord al Reglament de recaptació.
5. Sense perjudici del que disposa el punt quart anterior, el no pagament de la
Taxa regulada per aquesta Ordenança podrà donar lloc a l’anul.lació de la
llicència i, en conseqüència, a la retirada de la placa o senyalitzacions indicadors
del Decret d’Autorització.
PARTIDES FALLIDES
Article 9. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes
que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la
declaració del qual es formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el que preveu
el vigent Reglament general de recaptació.
DEFRAUDACIÓ I PENALITAT
Article 10. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, a més de
les sancions que els corresponguin en cada cas, se sotmetrà al que disposen els
articles 77 i següents de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fou aprovada definitivament l’11 de desembre de 2000 i,
amb la publicació prèvia al BOIB en els termes prevists a l’art. 17.4 de la Llei
39/1988, entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2001. La seva vigència
continuarà fins que no sigui derogada o modificada.

