
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
            ILLES BALEARS

ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  ESTACIONAMENT  DE
VEHICLES  DE  TRACCIÓ  MECÀNICA  A  LES  VIES  PÚBLIQUES  DEL  MUNICIPI  DE
LLUCMAJOR

Article 1. Fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei
reguladora  de  les  hisendes  locals,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5 de  març,  aquest
Ajuntament estableix la taxa per estacionament de vehicles en determinades zones del terme municipal,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveuen els articles 20 i
següents de l’esmentat text refós.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es produeix
quan  s’estacionen  vehicles  de  tracció  mecànica  dins  les  zones  de  les  vies  públiques  municipals
determinades a tal efecte per resolució de la Batlia, conforme al que preveu l’article 3 de l’Ordenança
municipal  reguladora  del  servei  d’estacionament  regulat  a  la  via  pública  (ORA)  del  municipi  de
Llucmajor. A l’efecte d’exigibilitat d’aquesta taxa, s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un
vehicle la durada de la qual excedeixi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de la
circulació.

No està subjecte a la taxa l’estacionament dels següents vehicles: 
a) Les motocicletes, ciclos, ciclomotors i bicicletes, que ho han de fer a les zones disposades per a

ells. 
b) Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o activitat. 
c) Els  vehicles  en  què  s’estiguin  realitzant  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  a  la  zona

senyalitzada a tal fi i dins l’horari marcat.
d) Els  vehicles  en  servei  oficial,  degudament  identificats,  propietat  d’organismes  de  l’Estat,  la

comunitat  autònoma,  la  província  o  el  municipi  que  estiguin  destinats  directament  i
exclusivament  a  la  prestació  dels  serveis  públics  de la seva competència,  quan realitzin tals
serveis,  com també  els  de  companyies  prestadores  de  serveis  públics  necessaris  pel  temps
indispensable per realitzar la seva labor. 

e) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu
Roja Espanyola i les ambulàncies, mentre estiguin prestant servei.

f) Els vehicles propietat de minusvàlids, quan estiguin en possessió de la corresponent autorització
especial que expedeixi l’Administració municipal. 

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats a les vies públiques, a les

zones reservades a aquest efecte.

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que

siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article

33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats. 

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al
compliment  de  les  obligacions  tributàries  d’aquelles  respondran  subsidiàriament  dels  deutes
següents:
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a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions

tributàries pendents en la data de cessament. 

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment prevists en la
Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa

quan sol·licitin autorització per estacionar sense durada limitada determinats vehicles, sempre
que  aquests  es  considerin  necessaris  per  als  serveis  públics  de  comunicacions  que  explotin
directament i per a altres usos que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa
nacional. 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 56. Quota tributària

Les tarifes de la taxa seran les següents: 

Estacionament d’un vehicle per una hora.........................................................0,95 €
Estacionament d’un vehicle per dues hores......................................................1,90 €
Pagament mínim per mitja hora........................................................................0,45 €
Tarifa postpagable, per detenció del procés sancionador (*)
(anul·lació denúncia).........................................................................................5,00 €

(*)  Només en el cas que la denúncia sigui per excedir el temps indicat en el comprovant horari (tiquet
d'estacionament).  Perquè  la  detenció  del  procés  de  sanció  sigui  efectiva,  el  tiquet  pospagable  s'ha
d'expedir dins la primera hora, un cop finalitzat el tiquet d'aparcament.

Fracciones de ....................................................................................................0,05 €
Distintiu anual resident, per vehicle i any.......……………………………....24,00 €

Article 67. Meritació
La taxa es merita quan s’efectua l’estacionament a les zones de les vies públiques reservades a

aquest efecte.

Article 78. Període impositiu
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament, el qual no pot excedir de 2 hores.

Article 89. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. La taxa s’ha de pagar en el moment de l’inici del dit estacionament. El pagament s’ha d’efectuar

a les màquines expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades a les vies
públiques, i aquest bitllet ha de figurar, durant el temps de l’estacionament, a la part interior del
parabrisa, de forma totalment visible des de l’exterior. 

3. Les targetes o tiquets postpagables per detenció del procés sancionador serveixen de justificant
durant l’hora següent a la finalització del període cobert pel tiquet d’estacionament i invalida la
denúncia  per  infracció  que  hagi  pogut  formular-se  exclusivament  per  superar  aquest  horari.
Aquestes targetes o tiquets postpagables es podran adquirir a les mateixes màquines expenedores
de tiquets instal·lades a la via pública i als llocs que s’habilitin a aquest efecte. 

4. La Batlia aprovarà el model oficial dels distintius, els tiquets d’estacionament i les targetes.
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Article 910. Infraccions i sancions
A l’efecte d’aquesta Ordenança es consideraran infraccions: 

a) Aparcar  en  zona  regulada  sense  possessió  del  títol  habilitant  preceptiu,  o  per  no
col·locar-lo de forma visible en l’interior del vehicle. 

b) Excedir-se en el temps autoritzat pel títol de l’estacionament. 
c) Manipular o falsificar el títol habilitant i/o utilitzar-lo de forma fraudulenta. 

Les infraccions assenyalades en a) i b) seran sancionades amb una multa de 30,00 €.
Les infraccions assenyalades en c) seran sancionades amb una multa de 60,00 €.

A més del que s’ha assenyalat, la infracció tipificada en a) o en b), quan se sobrepassi el doble del temps
màxim d’estacionament, el vehicle podrà ser immobilitzat o traslladat al dipòsit municipal. Les despeses
de desimmobilització, trasllat i permanència en dipòsit seran a càrrec de l’infractor. 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment en Ple de l’Ajuntament, entrarà en vigor a partir de
la seva aprovació definitiva i la publicació del seu text íntegre en el BOIB. 
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