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Aquesta ordenança, substitueix, a partir del 01-01-2015, la que va aprovar l’Excm. Ajuntament Ple el 20-12-2012. Publicada al BOIB nº 171
de 13-12-2014

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
CONCEPTE 316,00
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
En ús de les facultats concedides 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 de règim local, i conformement al que disposen els articles 15 a 19
del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques
municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article
57 de l'esmentat Text Refós.
Fet imposable
ARTICLE 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o el aprofitament especial dels terrenys d'ús
públic local per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica dins les zones que a l'efecte es determinin i
amb les limitacions que pugui establir l'autoritat competent.
2. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l'estacionament dels següents vehicles:
a) Motocicletes i ciclomotors de dues rodes.
b) Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o activitat.
c) Els vehicles autotaxi, quan el conductor hi sigui.
d) Els vehicles en servei oficial degudament identificats propietat d'organismes de l'Estat, Comunitat
Autònoma, illa o municipi, que estiguin destinats directament i exclusiva a la prestació dels serveis
públics de la seva competència, quan realitzin aquests serveis.
e) Els vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars acreditades a Espanya, externament identificats amb plaques de matrícula diplomàtica i consular, com també un vehicle assignat al servei d'una
oficina consular dirigida per un funcionari consular honorari. Tot això a condició de reciprocitat.
f) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o Creu Roja, i les
ambulàncies.
g) Els vehicles propietat de minusvàlids, quan tinguin la corresponent autorització especial expedida per l'Ajuntament.
h) Els vehicles elèctrics de més de dues rodes degudament identificats amb el distintiu municipal de vehicle
elèctric.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Són subjectes passius contribuents:
a) Els conductors que estacionin els vehicles en els termes prevists a l'article anterior, llevat del que disposa la
lletra b següent.
b) Els titulars dels vehicles, quan la taxa s'exigeixi per anualitats en la forma establerta per l'article 8 d'aquesta
Ordenança. A aquest efecte, es consideraran titulars dels vehicles les persones a nom de les quals figurin
aquests en el corresponent permís de circulació.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a
què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la
Llei general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta Ordenança.
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Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
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 als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per tots els que
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004,de 5 de març, la taxa es meritarà quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. L'Ajuntament fixarà i senyalitzarà degudament els vials i zones en què seran d'aplicació les normes de la
present Ordenança, per tal que els usuaris en tinguin el degut coneixement.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de les quanties a què es refereix la lletra A) de les tarifes, mitjançant l'adquisició dels
efectes valorats municipals, "tiquets d'estacionament/tiquet electrònic", corresponents a la zona on
s’estacioni. Aquests tiquets s'hauran d'adquirir en els llocs habilitats a l'efecte. Per acreditar l'esmentat
pagament, aquest tiquet s'haurà d'exhibir a la part interior del parabrisa, de forma totalment visible des de
l'exterior.
Quan per a un mateix estacionament s'utilitzin diversos tiquets, mai la durada de l'estacionament no podrà excedir dues hores, excepte a la zona 3 en que no podrà excedir de tres hores.
b) Quan es tracti de les quanties a què es refereix l'apartat B) de les tarifes, mitjançant l'adquisició dels
efectes valorats municipals, "tiquet post pagable". Aquests tiquets s'hauran d'adquirir als llocs habilitats a
l'efecte i serviran de justificant durant l'hora següent a la fi del període establert en el tiquet de tarifa
general, invalidant la denúncia per infracció que exclusivament hagi pogut formular-se per superar aquest
horari. S'acreditarà en el lloc i forma que es determini.
c) Quan es tracti de les quanties a què es refereix l'apartat C) i D) de les tarifes, mitjançant l'adquisició dels
efectes valorats municipals, "tiquets matinals" i “tiquets diaris”. Aquests tiquets s'hauran d'adquirir a
través de la Targeta ciutadana i tindran validesa per tot el dematí i per tot el dia, respectivament. A
l'efecte d'acreditar l'esmentat pagament, aquest tiquet s'haurà d'exhibir a la part interior del parabrisa, de
forma totalment visible des de l'exterior.
d) Quan es tracti de les quanties a què es refereix la lletra E) de les tarifes, mitjançant l'adquisició del
distintiu anual en els llocs i amb la forma que assenyali l'Ajuntament. Aquests distintius s'hauran
d'exhibir en lloc ben visible del parabrisa davanter.
La tarifa esmentada, serà objecte de prorrateig per trimestres naturals només en els casos
d'expedició de distintiu.
No s'exigirà la referida taxa en els casos de canvi de distintiu, per trasllat de residència o per
substitució de vehicle.
Els contribuents per aquest concepte afectats per obres municipals a la via pública podran
sol⋅licitar una reducció de l’import del distintiu anual, que se concedirà en funció del grau d’afectació i en
proporció a la durada de les obres.
3. L'Ajuntament aprovarà els models oficials dels distintius o tiquets d'estacionament, que constitueixen la tarifa
general, dels tiquets matinals, dels tiquets diaris i dels o tiquets post pagables.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents
de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió de 29 d’octubre de 1998, la
darrera modificació de la qual es va aprovar provisionalment per acord plenari de 30 d’octubre de 2014, elevat a
definitiu perquè no es presentaren reclamacions, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2015.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2015
Euros
A) Tarifa general. Estacionament d’un vehicle
- 30 minuts
Zona 1
Zona 2
Zona 3
- 120 minuts
Zona 1
Zona 2
Zona 3
- 180 minuts
Zona 3
Els temps intermedis s’arrodoniran de 5 en 5 cèntims
d’Euro
B) Ticket post pagable
Zona 1
Zona 2
Zona 3
C) Tarifa matinal
Zona 1
Zona 2
Zona 3
D) Tarifa diaria
Zona 1
Zona 2
Zona 3
E) Residents, per vehicle i any
Zona 1
Zona 2
Zona 3
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0,85
0,65
0,35
2,65
2,35
1,45
2,10

6,00
5,50
3,50
19,00
19,00
19,00
23,00
23,00
23,00
24,00
24,00
24,00

