ORDENANÇA FISCAL Nº 23
Aplicació pressupostària: 3101302
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE
VEHICLES A L’APARCAMENT SOTERRÁNI DE S’ESPLANADA
Article 1º- CONCEPTE.
D’acord amb el que preveuen els articles 20 a 27 RDL 2/2004, Text Refós de la
Llei de les hisendes locals, s’estableix la taxa per estacionament de vehicles al
aparcament subterrani de s’Esplanada, la qual es regirà per la present
Ordenança.
Article 2º- OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança:
a) Els conductors que estacionin els vehicles, llevat del que disposa la lletra b.
següent.
b) Els titulars dels vehicles, quan el pagament de la taxa es realitzi mitjançant
"abonaments mensuals".
Article 3º- QUANTIA.
La quantia de la taxa regulada per aquesta Ordenança serà la fixada en les
tarifes següents:
A- ABONAMENTS HORARIS
Temporada alta
( 01-05 fins 31.10)
-

Per entrada
Per cada minut

0,20 €
0,04 €

Temporada baixa
( 01-11 fins 30-04)
0,20 €
0,02 €

B- ABONAMENTS DIARIS
-

Dia..........................................

18 €

........

9€

C- ABONAMENTS MENSUALS
- Nocturn ................................
90 €
(De 20 hores a 9 hores del dia següent)

....... 45 €

- Diürn ....................................
( de 8 a 21 hores)

......... 60 €

150 €

- Tot el dia .............................. 190 €
(les 24 hores)

......... 75 €

D- ABONAMENTS MENSUALS REDUITS
A petició de l’empresa concessionària, l’Ajuntament, podrà
autoritzar promocions especials i temporals, sempre que comportin tarifes
inferiors a les vigents
Article 4º- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança neix en
el moment en que s’efectuï l’estacionament del vehicle.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) En la modalitat d’"Abonament horari", en el moment de retirar el vehicle.
b) En les modalitats d’"Abonament diari" i "Abonament mensual", de forma prèvia
a l’estacionament del vehicle.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò no previst en la present Ordenança s’estarà al que disposa la Llei
reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el
BOIB, fins a la seva modificació o derogació expresses.
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