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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

10115 Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament
de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 d'abril de 2021, va acordar l'aprovació definitiva, amb resolució expressa
de les reclamacions presentades, de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques municipals, el text íntegre de la qual es fa públic en compliment de l'article 17 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES
VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa.

 En ús de les facultats concedides 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 de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial
decret  legislatiu 2/2005, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies
públiques municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat
text refós.

ARTICLE 2. Fet imposable.

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 dins de les zones que a l'efecte es determinin i amb les limitacions que pugui establir l'autoritat competent.

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.

2. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l'estacionament dels vehicles següents:

a) Els vehicles estacionats en zones reservades per la seua categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxi, quan el/la conductor/a estigui present.
c) Els vehicles en servei oficial degudament identificats, propietat d'organismes de l'Estat, comunitat autònoma, illa o municipi que
estiguin destinats directament  i  exclusivament a  la prestació dels  serveis públics de  la  seua  competència quan  realitzin aquests
serveis.
d) Els  vehicles  de  les  representacions  diplomàtiques  i  consulars  acreditats  a Espanya,  externament  identificats  amb plaques  de
matrícula diplomàtica i consular, com també un vehicle assignat al servei d'una oficina consular dirigida per un/a funcionari/ària
consular honorari/ària. Tot això a condició de reciprocitat.
e) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o la Creu Roja, i les ambulàncies.
f) Els vehicles de persones amb discapacitat, quan tinguin la corresponent autorització especial expedida per un Ajuntament de l'illa
d'Eivissa.

3. Estaran exempts d'aquesta taxa els vehicles catalogats per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior de "0 emissions". A
tal objecte els esmentats vehicles hauran d'exhibir al vidre del davant de l'automòbil l'adhesiu de "0 emissions" proporcionada per la D. G.
de Trànsit. Aquesta exempció ho serà pel temps indispensable que estableixi l'Ajuntament per a aquests vehicles. Podrà utilitzar la targeta o
distintiu de la XARXA MELIB implantat per la CAIB de "0 emissions".

4.  L'Estat,  les  comunitats  autònomes  i  les  entitats  locals  no  estaran  obligades  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  immediatament  interessin a  la  seguretat ciutadana o a  la defensa nacional. Per decret
d'alcaldia es podran establir períodes d'exempció en el pagament d'aquesta taxa per circumstàncies degudament motivades.
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ARTICLE 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents de  la  taxa els conductors/es que estacionin els vehicles a  les vies públiques a  les zones reservades a
l'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. Les persones copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària
respondran solidàriament en proporció a les seues respectives participacions de les obligacions tributàries de les entitats esmentades.

3. Els/Les administradors/es de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seua incumbència per al compliment de les obligacions
tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a. Quan s'hagi comès un infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b. Quan s'hagi 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 segons el procediment previst en la Llei general tributària.

ARTICLE 5. Beneficis fiscals.

No es concedirà cap bonificació en el pagament de la taxa.

ARTICLE 6. Quota tributària.

1. Les tarifes són les següents:

Estacionament d'un vehicle per una hora 1,00 €

Pagament mínim 0,20 €

Estacionament entre la 2ª i la 3ª hora 1,50 €

Estacionament entre la 3ª i la 4ª hora 2,00 €

Tarifa d'anul·lació de denúncia 4,00 €

Tarifa residents per dia 0,40 €

Distintius per a residents en zona verda per any 104,00 €

Sol·licituds rebudes amb posterioritat al 30 de juny 64,00 €

2.  L'estacionament  a  partir  de  la  2ª  hora  només  podrà  renovar-se  pels  mitjans  tecnològics  disposats  per  a  l'usuari  a  tal  efecte  (App
Smartphone o aplicació web a l'efecte).

3. El temps màxim realitzant el pagament a l'expenedor serà de 2,00 hores. El temps d'estacionament, considerant el pagament per mitjans
telemàtics, no pot excedir de 4,00 hores.

ARTICLE 7. Meritació.

De conformitat amb l'article 26 del text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es
meritarà  quan  s'iniciï  l'ús  privatiu  o  l'aprofitament  especial,  és  a  dir,  quan  s'efectuï  l'estacionament  a  les  zones  de  les  vies  públiques
reservades a l'efecte.

Per decret d'alcaldia es podran establir períodes d'exempció en el pagament d'aquesta taxa per circumstàncies degudament motivades.

ARTICLE 8. Període impositiu.

El període impositiu coincideix amb el temps d'estacionament, el qual no pot excedir de 4,00 hores.
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ARTICLE 9. Règim de declaració i ingrés.

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. La taxa s'haurà de pagar en el moment de l'inici de l'estacionament esmentat. El pagament s'efectuarà a les màquines expenedores de
bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades a les vies públiques, i haurà de figurar, durant el temps de l'estacionament aquest
bitllet a la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l'exterior.

ARTICLE 10. Gestió per concessió.

1. El  manteniment  de  les  zones  reservades  a  estacionament  correspon  al  concessionari,  a  qui  també  competeix  adoptar  les  mesures
oportunes per a  la correcta expedició de  tiquets acreditatius del pagament  i controlar  l'incompliment de  les obligacions  tributàries dels
conductors que han estacionat els seus vehicles.

2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari/ària.

3. L'import  de  la  recaptació  en  període  voluntari  serà  ingressat  diàriament  pel  concessionari/ària  en  un  compte  bancari    fixat    per  la
corporació.

ARTICLE 11. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposen els articles 178 i següents de la Llei general tributària, la seua
normativa de desenvolupament i en l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.

ARTICLE 12. Sol·licitud de tarifa de residents.

Per ser beneficiari/ària de la tarifa per a residents, serà necessària l'obtenció prèvia de la targeta o l'adhesiu identificador corresponent, a
expedir per l'Ajuntament.

Per a l'obtenció de la targeta s'haurà de presentar sol·licitud a l'Ajuntament i complir els requisits següents:

Les persones residents hauran de:

- Estar empadronades a la zona d'establiment.
- Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
- El vehicle beneficiari haurà d'estar domiciliat en l'àmbit de la zona d'estacionament.

Els establiments comercials hauran de:

- Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
- Estar en l'àmbit de la zona d'estacionament regulat.

No s'expedirà més d'una targeta o adhesiu per habitatge o comerç.

Les  sol·licituds  es  resoldran mitjançant  decret  d'alcaldia  i  es  concediran  o  denegaran amb  la  comprovació  prèvia  del  compliment  dels
requisits exigits.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària el 29 de abril de 2021 i publicada en el BOIB
número XXX de data XX de XXXXXXX de 20XX, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.”

Contra el present Acordo, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en , davant el Tribunal Superior de Justícia deel Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
les Illes Balears, amb seu a Palma de Mallorca.

Santa Eulària des Riu, en el día de la signatura electrònica (27 de setembre de 2021)

La alcaldessa
María del Carmen Ferrer Torres
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