TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A
L'APARCAMENT DES SOTO DE LA CIUTAT D'EIVISSA

Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara del que preveuen els articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a l'aparcament des
Soto, que es regirà per la present ordenança fiscal.

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 de l'aparcament des
Soto.
Als efectes d'exigibilitat de la taxa, s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un
vehicle en dit aparcament.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats a l'aparcament
des Soto.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu totes les persones que siguin causant 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 35 de la Llei general
tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites
entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzessin els actes
de la seva incumbència per al compliment de les obligacions
tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
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 de conformitat al procediment
previstos a la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals.
1. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute.
Article 6. Quota tributària.
1. Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de duració limitada, la
tarifa de la taxa segons la següent:
- Estacionament d'un vehicle per 4 hores ...................

2 euros.

Es podrà fraccionar l'estacionament per a estacionaments inferiors a les 4 hores a raó de
60 minuts 0,5 euros per hora.
Article 7. Meritació.
En els supòsits d'estacionament de vehicle la taxa es merita quan s'efectuï dit
estacionament a l'aparcament des Soto.
Article 8. Període impositiu.
En tractar-se d'un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb
el temps d'estacionament, el qual no podrà excedir de 4 hores.
Article 9. Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. En tractar-se d'estacionament de duració limitada la taxa s'haurà de
pagar en el moment de l’iniciï de l'estacionament. El pagament
s'efectuarà a les màquines expenedores de bitllets acreditatius del
pagament realitzat, instal·lat a l'aparcament des Soto, i dit bitllet
haurà de figurar, durant el temps de l'estacionament, 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 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.
3. L'import de la recaptació, en període voluntari formarà part dels
ingressos a percebre pel concessionari, en les condicions fixades al
corresponent plec de condicions de la concessió.
Article 11. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general
tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 30 d’octubre de 2002 i que ha quedat definitivament aprovada en data
18 de febrer de 2003, BOIB num 22, regirà a partir del dia 19 de febrer de 2003 i es
mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

