
11 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RESERVA DE 
VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA 
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS, I OCUPACIÓ DE LA 
VIA PUBLICA PER QUALSEVOL CAUSA, INCLOENTS BASTIDES 
I MATERIALS DE CONSTRUCCIO. 

(darrera modificació BOIB 158, 17/12/2016) 

Article 1 

Concepte 

De conformitat amb el previst al text refús de la Llei dHisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix i ordena la taxa per utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials per a entrades de vehicles mitjançant les voravies i la 
reserva de via pública per aparcaments exclusius, càrrega, descàrrega de 
mercaderies de qualsevol tipus, especificat a les tarifes contingudes a l’apartat 
2 de l’article 3 següent, el qual es regirà per la present Ordenança. S’inclou 
també la ocupació de la vía pública per materials de construcció, bastides i 
similars. 

Article 2 

Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament de la taxa reguladora per aquesta Ordenança les 
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin sense l’oportuna 
autorització.  

A) L’obligació de pagament de la taxa neix: 

a) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia 
primer de cada any natural.  

b) Tractan-se de concessions d’aprofitaments noves, el dia de la seva 
sol.licitud. 

B) El pagament de la taxa es realitzarà:  

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la 
Dipositaria Municipal o on estableixi l’Excm. Ajuntament. La sol.licitud no es 
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la tarifa corresponent.  

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a l’utilització o 
aprofiatament del domini públic o desenvolupi, es procedirà a la devolució de 
l’import corresponent.  

c) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una 
vegada incloses al padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals a les 
oficines municipals on es determini.  



Article 3 

Quantia 

La quantia de la taxa regulada a aquesta ordenança serà la fixada a les Tarifes 
contingudes a l’apartat següent:  
 
Tarifes:  
 
1.- Reserva de via pública per aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies 
de qualsevol tipus.  
-Fins a 4 ml  50,00 €/any o fracció 
-Per cada ml. d’excés  12,00 €/any o fracció 
 
2.- Ocupació de via pública amb mercaderies i materials de qualsevol tipus.  
 
L’amplària màxima serà la més petita de les dues següents magnituds: o 2 ml o 
la meitat de l’amplada del carrer.  
 
2.1 Tarifa diària: 
 
Fins a 4 ml.  7,00 €/dia 
Per cada ml. d’excés  2,00 €/dia 
 
2.2 tarifa especial quinzenal: 
 
Fins a 4 ml.  30,00 €/15 dies 
Per cada ml. D’excés  6,00 €/15 dies 
Per cada dia d’excés  6,00 € /ml 

Article 4 

Normes de gestió 

1. Les quanties exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran pr cada 
aprofitament sol licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes trimetrals.  

2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments 
regulats per aquesta Ordenança hauran de sol licitar prèviament la 
corresponent llicència, realitzar el pagament previ al que es refereix l’artile 
anterior i formular declaració acompanyant un plànol detallat de 
l’aprofitament i de la situació dins el Municipi.  

3. El serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les 
declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no 
trobar diferències amb les peticions de llicències; si es donaren diferències, es 
notificaran les mateixes als interessats i es dirigiran al seu cas les liquidacions 
complementàries que procedeixin, concedintse les autoritzacions una vegada 
solucionades les diferències pels interessats i al seu cas realitzats els ingressos 
complementaris que procedeixin.  



4. Al cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol licitar a 
aquest Ajuntament la devolució de l’import ingressat.  

5. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre no es 
presenti la declaració de baixa per l’interessat.  

6.- La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del trimetres 
natrual següent al de la seva presentació.  

La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la 
taxa.  

Disposició final  

La present Ordenança, prèvia la seva publicació en el BOIB, entrarà en vigor a 

partir del dia següent al de la seva publicació, continuant la seva vigència fins 

tant sigui derogada o modificada. 

 


