PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 15,
REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES PER LES
VORERES I LES RESERVES D’ESTACIONAMENT DE LA VIA PÚBLICA
PER APARCAMENT EXCLUSIU
En relació a l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les
voreres i les reserves d’estacionament de la via pública per aparcament exclusiu, atès
l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i havent
seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
Acords:
1. Modificar l’article 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
<< Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de
vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius,
especificat en les tarifes establertes en l’article 6 d’aquesta Ordenança.>>
2. Modificar l’article 6.3 d’aquesta ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
<<6.3 Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent:
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria:
39,00 € per metre lineal i 1,25 € per m2
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria:
39,00 € per metre lineal i 0,64 € per m2
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria:
39,00 € per metre lineal i 0,38 € per m2
- Placa de reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €>>
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3. Afegir un punt 4 a l’article 6è, que ha de quedar redactat de la manera següent:
<<6.4. Tancament de la via
És el cas de la utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la
circulació de vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal
d’evitar conflictes innecessaris.
En aquest cas la taxa s’ha d’aplicar per dies o per hores i s’ha d’adequar a la categoria
de la via ocupada segons l’annex d’aquesta Ordenança.
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via sol·licitat, al qual se li ha
d’afegir la tarifa que pertoqui per metres quadrats ocupats*, amb els detalls següents:
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a) Tancament per dia
-Vies de 1a categoria: 1,25 euros/m2 i una tarifa mínima de 388,00 euros
-Vies de 2a categoria: 0,64 euros/m2 i una tarifa mínima de 323,00 euros
-Vies de 3a categoria: 0,38 euros/m2 i una tarifa mínima de 258,75 euros
b) Tancament per hores
-Vies de 1a categoria: 1,28 euros/m2 i una tarifa mínima de 78,00 euros
-Vies de 2a categoria: 0,66 euros/m2 i una tarifa mínima de 64,15 euros
-Vies de 3a categoria: 0,40 euros/m2 i una tarifa mínima de 50,48 euros
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)>>
4. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
<<Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2021 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals>>
5. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, s’ha de
considerar aprovada definitivament sense la necessitat d'acord exprés del Ple.

