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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
ENTRADA DE VEHICLES MITJANÇANT LA VORAVIA: 

 
Article 1r.-Fonament i naturalesa.  
 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la Constitució i 
per l'art. 106 de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, i 
conforme al que disposen els articles 15 a 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada de 
vehicles mitjançant la voravia. 
  
Article 2n. -Fet imposable  
 

Constitueix el fet imposable de la taxa les utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials per entrada de vehicles  a través de les voravies. 
 
Article 3r.-Subjectes passius.  
 

Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i  
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, a qui 
se’ls atorgui les autoritzacions corresponents o els que se beneficiïn de l’aprofitament, si 
es va procedir sense l’oportuna autorització. 
 
Article 4t.-Responsables  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
general tributària.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'extensió que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.  
 
Article 5è.-Quota tributària  
 

Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de 
propietat privada dins d’un aparcament general, quota única: 46,77 Euros anuals   
 
Article 6è.-Obligació de pagament 
  
1) L’obligació de pagament de la taxa regulada a aquesta Ordenança neix: 
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a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública en el moment de 

sol·licitar la corresponent llicència.. 
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments, ja autoritzats i prorrogats el dia primer 

de cada any natural. 
 
2) El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe a la Dipositaria 

Municipal on  establesqui l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la 
corresponent llicència.  

b)  Tractant-se de concessions d’aprofitaments, ja autoritzats i prorrogats, una vegada 
inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals a les oficines de 
Recaptació Municipal, dins del període legalment establert. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 

L'acord d'imposició d'aquesta taxa i el de l'ordenança fiscal reguladora el va 
aprovar el Ple d'aquest Ajuntament, el  dia  5.07.2001. Entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la C.C.A.A de les Illes Balears; S’aplicarà a partir 
del dia 1 de gener de 2002 i seguirà en vigor fins que se n’acordi la derogació o 
modificació expressa.  
       
 
 


