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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE DEIÀ

8257 Aprovació definitiva de la modificació de la taxa per entrades de vehicles mitjançant les voreres i les
reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus en el
sentit d'actualitzar-la

Es fa públic que durant el període d'exposició pública de l'acord d'aprovació provisional de la modificació de la taxa per entrades de vehicles
mitjançant les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus en el sentit
d'actualitzar-la, aprovada en sessió plenària de dia 4 de maig de 2018, BOIB nº 64, de 24 de maig de 2018, no s'ha presentat cap a al·legació,
per la qual cosa es considera aprovat definitivament, procedint a la publicació del text íntegre de l'esmentada ordenança:

“TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES MITJANTÇANT LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS.

Article 1º.- CONCEPTE

De conformitat amb el previst a l'article 20.4 de la Llei39/1998 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals, i en harmonia amb el
disposat a la Llei 25/1998, de 13 de juliol de Taxes Locals i Prestacions Patrimonials de caràcter Públic, aquest Ajuntament de Deia
procedeix a transformar el Preu Públic per Ocupació de terrenys d'ús públic local per entrades de vehicles a traves de les voreres i reserves de
via pública per aparcament ,càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, en Taxa del mateix nom la qual es regirà per la present
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2º.- FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local mitjançant l'entrada de vehicles
a través de les voreres i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Article 3º.- SUBJECTI PASSIU

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats al fet que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària
que disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, en qualsevol dels supòsits previstos en la present
ordenança.

Article 4º.- RESPONSABLES

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques al fet que es refereix els
articles 38 i 39 de la Llei General Tributària.

2.- Són responsables subsidiaris els Administradors de les Societats, els Síndics, Interventors o liquidadors de fallides, concursos, Societats i
Entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES

Gaudiran d'exempcions subjectives aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte legal i els inscrits en el Padró de
beneficència mengi a pobres.

Article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada prenent com a referència el valor que tindrà al mercat la utilitat derivada
de l'esmentada utilització o aprofitament si els bens afectats no anessin de domini públic.

Article 7è.- TARIFES

La tarifa de la taxa serà la següent:

Per cada pas a l'interior d'una finca o solar que serveixi per a entrada de qualsevol vehicle 50 € per metre a l'any.
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Article 8è.- BONIFICACIONS DE LA QUOTA

No es concedirà bonificació alguna de l'import de la quota tributària assenyalada a la tarifa de la taxa.

Article 9è.- ESDEVINC

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir:

a)  Quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial.
b)  Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s'hagi efectuat el
pagament corresponent.
c) Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei o l'activitat administrativa no es presti o desenvolupi, es procedirà a la
devolució de l'import corresponent.

Article 10è.- DECLARACIÓ D'INGRÉS

Es formarà un padró de les persones subjectes al pagament de la taxa, el qual aprovat inicialment per l'ajuntament, s'anunciarà al públic per
quinze dies en el BOIB, a l'efecte de reclamacions.

El període impositiu coincideix amb l'any natural, i la taxa es merita el primer dia de període impositor.

L'import de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial.

Les altes que es produeixen sortiran efectes des del trimestre següent a aquell en què es duguin a terme Per part de l'administració es
procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació corresponent a l'alta en el padró amb expressió de:

a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits, amb indicació dels terminis i organismes en què hauran de ser interposats.
c) Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.
d) Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius i una vegada comprovades per l'administració, produiran l'eliminació
respectiva del padró amb efectes a partir del trimestre següent a aquells en què haguessin estat presentades.
i) Les quotes corresponents a aquesta taxa seran objecte de rebut únic qualsevol que sigui el seu import, és a dir, de pagament anual.
f) Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari seran exigides per la via de constrenyiment, d'acord amb el qual
estableix el RGR.

Article 11è. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitament de la via pública, al moment de sol·licitar la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzats i prorrogats el dia primer de cadascun dels períodes naturals de temps
assenyalats a les tarifes.

El pagament de la taxa es realitzarà:

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la recaptació municipal, sempre abans de retirar la
corresponent llicència.

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el qual disposa l'article 47.1 de la Llei 39/1988, quedant elevat a definitiu
en concedir-se la llicència corresponent.

b) Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzats i prorrogats, una vegada incloses en els padrons d'aquesta taxa, per anys
naturals en les oficines de recaptació.

Article 12è. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al
que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOCAIB i començarà a aplicar-se a partir del dia primer de gener de
1999, quedant en vigor dins de la seva modificació o derogació expressa.

Deià, a 9 de juliol de 2018

L'Alcaldessa
Magdalena López Vallespir
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