ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES
DAMUNT LES VORERES
Article 1. Fonament legal.
De conformitat amb el que es preveu a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, l'Ajuntament estableix la taxa per entrada de vehicles damunt les
voreres, la qual es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Obligació de contribuir.
L'obligació de contribuir per aquesta taxa neix quan s'atorga la llicència corresponent o, si
s'escau, amb l'inici de l'aprofitament, sempre amb informe previ de la policia local.
Article 3. Subjectes passius.
Estaran obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats a
favor de les quals s'atorguin les llicències corresponents.
Article 4. Quantia.
Les quanties que estableix aquesta Ordenança són les següents i pels conceptes
següents:
a) Per llicència (que inclou l'entrega de la placa senyalitzadora) ……… 32’00 €
b) Per reserva permanent de garatges o cotxeries a l'any …………….. 25’00 €
Article 5.
Les persones o entitats interessades en la concessió d'una llicència, l'hauran de sol·licitar
prèviament i realitzar el dipòsit a què es refereix l'article anterior per ambdós conceptes.
Només s'atorgaran llicències en casos d'accés de vehicles.
La llicència d'entrada de vehicles amb reserva exclusiva implica que serà permanent les
24 hores del dia i tots els dies de l'any.
La placa acreditativa de la tinença de la llicència corresponent s'haurà de col·locar en un
lloc visible per als usuaris de la via pública.
Article 6.
La senyalització que s'hagi d'efectuar anirà a càrrec de l'Ajuntament i consistirà a pintar
una línia groga a la vorera i en la longitud autoritzada.
La conservació en bon estat de les senyalitzacions anirà a càrrec dels titulars de la
llicència.
Article 7. Normes de gestió.
Les quantitats exigibles d'acord amb l'article anterior es liquidaran anualment per cada
aprofitament sol·licitat i no seran fraccionables.
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Quant als aprofitaments que s'iniciïn durant l'exercici, la quota es meritarà íntegra en
iniciar-se l'aprofitament.
Les baixes que es produeixin dins l'exercici no tindran efecte fins a l'exercici següent.
Article 8. Liquidació i recaptació.
Les quotes que es liquidin durant l'exercici s'incorporaran en el padró municipal
corresponent. Les que no s'hi puguin incloure en el moment en què es concedeixi la
llicència, es notificaran individualment a les persones interessades.
Disposició transitòria.
Totes les llicències concedides abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança entraran
a formar part del padró corresponent, sense necessitat d'entrar en el que faci referència a
la seva concessió.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i continuarà vigent fins que es modifiqui o derogui
expressament.
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