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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER ESTACIONAMENT DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
Concepte.- En ús de les facultats atorgades 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 i 20.3.u) del R.D.L.
2/2004, de 5 de març, Text Refós de les hisendes locals, aquest Ajuntament continuarà
percebent la “Taxa per Estacionament de Vehicles de tracció mecànica a la Vies
Públiques Municipals”, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la
qual atenen el que estableix l’article 58 del citat Real Decret Legislatiu.
FET IMPOSABLE
Article 2.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial dels terrenys d’ús públic local per a l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica a les zones que a aquest efecte es determinin i amb les limitacions que pugui
establir l’autoritat competent.
2. No està subjecte a la taxa que regula la present Ordenança l’estacionament
dels següents vehicles:
a) Els vehicles de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Local i
aquells vehicles oficials degudament acreditats.
b) Els vehicles de la brigada municipal d’obres, de l’empresa municipal Calvià
2000, S.A., bombers, ambulàncies, Correos i similars.
c) Els titulars de targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
expeses per l'organisme competent. Per gaudir del benefici de l'exclusió serà
condició necessària que la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda es trobi situada en lloc fàcilment visible del parabrises.
d) Els vehicles autotaxi, quan el conductor estigui present.
e) Les motocicletes, ciclos, ciclomotors i bicicletes.
f) Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o activitat.
g) Els vehicles de les representacions diplomàtiques o consulars acreditats a
Espanya, amb placa de matrícula diplomàtica o consular.
h) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat
d'Organismes de l'Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi que
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estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació dels serveis
públics de la seva competència, quan estiguin realitzant tals serveis.
i) Els vehicles elèctrics o d'emissions directes nul·les, sempre que estiguin
degudament identificats amb el corresponent distintiu autonòmic de vehicle
elèctric.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius contribuents:
a) Els conductors que estacionin els seus vehicles en els termes prevists a
l’article 2n.1, llevat del que disposa l’apartat b) següent.
b) Els titulars dels vehicles quan la taxa se satisfà per anualitats o semestres. En
aquest cas, es consideraran titulars les persones al nom de les quals figuiri el
permís de circulació del corresponent vehicle.
RESPONSABLES
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què 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 fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5.
La quota tributària queda determinada conformement al Quadre de Tarifes
contingudes a l’annex de la present Ordenança.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 6.
1. No s’atorgarà 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 interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
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MERITACIÓ
Article 7.
Conformement a l’article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, la taxa es
meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.
GESTIÓ I INGRESSOS
Article 8.
1. L’Ajuntament determinarà i senyalitzarà els carrers o trams de carrers que se
sotmeten a regulació mitjançant els senyals verticals i horizontals adequats.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Per als residents a les zones, carrers o trams de carrers objectes de regulació
mitjançant l’adquisició d’un distintiu anual als llocs habilitats a l’efecte.
Aquest distintiu s’haurà d’exhibir en lloc visible del parabrisa davanter.
La tarifa corresponent quedarà reduirà a la meitat en els casos en què el
lliurament del distintiu es realitzi després del 30 de juny.
No s’exigirà la taxa en els casos de canvi de distintiu, per trasllat de
residència o per substitució del vehicle.
b) Per als no residents a les zones sotmeses a regulació, el pagament de la taxa
es realitzarà mitjançant l’adquisició dels tiquets d’estacionament, d’import
variable en funció del temps de permanència, conformement a l'establert al
punt 2 del quadre de tarifes annex.
Aquests tiquets s’adquiriran a les màquines expenedores instal.lades a la
via pública i s’hauran d’exhibir, de forma visible, a la part interior del
parabrisa.
c) Les targetes o tiquets post-pagable, contemplades al punt 3 del quadre de
tarifes, serveixen de justificant durant l’hora següent a la finalització del
període cobert pel tiquet d’estacionament, i invalida la denúncia per infracció
que exclusivament hagi pogut formular-se per superar aquest horari.
Aquestes targetes o tiquets post-pagables es prodran adquirir a les mateixes
màquines expenedores de tiquets instal.lades a la via pública i als llocs que
s’habilitin a aquest efecte.
d) L’Ajuntament aprovarà el model oficial dels distintius, tiquests
d’estacionament i targetes.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9.
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En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que
corresponguin en cada cas, se sotmetrà al que disposen els articles 180 i següents de la
Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupen i complementen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament el 9 de maig de 2015,
entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació al BOIB, i la seva vigència
continuarà fins que no sigui derogada o modificada.
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ANNEX
de la
ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER ESTACIONAMENT DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
A LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
QUADRE DE TARIFES
1. Distintius. Per a residents a les zones, a l’any
En sol.licituds fetes posteriorment al 30 de juny

Euros (€)
22,00
10,80

2. Tiquets-estacionament
Per a no residents a la zona, tarifa general segons taula adjunta (Mínim 30
minuts)
Minuts

Tarifa

30

0,40

35

0,45

40

0,50

45

0,55

50

0,60

55

0,65

60

0,70

64

0,76

68

0,81

72

0,86

76

0,91

80

0,96

84

1,01

88

1,06

92

1,11

96

1,16

100

1,21

104

1,26

108

1,31

112

1,37

120

1,42
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Minuts

Tarifa

125

1,47

130

1,52

135

1,57

140

1,62

145

1,67

150

1,73

Euros (€)
3. Targetes o tiquets-postpagables
Per a no residents a la zona, per unitat
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