Núm. 75
6 de juny de 2019
Fascicle 135 - Sec. I. - Pàg. 26892

Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

5513

Aprovació definitiva modificació Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de l'
aparcament públic, fora de via pública, del carrer Comte Sallent

En data 18 de març de 2019, mitjançant acord de plenari, es va acordar l'aprovació provisional de la modificació l' Ordenança reguladora del
preu públic per la utilització de l' aparcament públic, fora de via pública, del carrer Comte Sallent
No havent-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial
aprovatori de modificació de l' Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de l' aparcament públic, fora de via pública, del carrer
Comte Sallent, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l'article 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L'UTILITZACIÓ DE L‘APARCAMENT PUBLIC FORA DE LA VIA
PÚBLICA DEL CARRER COMTE SALLENT
Article 1. Objecte
Aquesta entitat Local, fent us de les facultats contingudes als articles 41 a 47 i 127 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que
s'aprova el Text Refós d'Hisendes Locals, estableix el preu públic per la prestació del servei d'aparcament en els aparcaments públics
municipals, especificada en les tarifes contingudes a la present ordenança.
Article 2. Fet Imposable
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El fet imposable està constituït per l'aparcament de vehicles al aparcament municipals fora de la via pública, prevists al reglament del servei
d'aparcaments de titularitat municipal de vehicles a motor.
No estan subjectes al pagament de la taxa corresponent a modalitat rotatòria per unitat de temps:
-els vehicles, propietat de persones amb mobilitat reduïda, que disposin de l'acreditació oficinal de la condició esmentada de forma
visible al parabrises davanter.
-els vehicles elèctrics que carreguin les seves bateries als aparcaments de càrrega elèctrica.
Cal remarcar que els aparcaments per càrrega elèctrica són exclusivament per carregar vehicles elèctrics i per tant qualsevol estacionament
d'un vehicle que no estigui carregant serà sancionat.
Article 3. Subjectes passius
3.1 Seran subjecte passius d'aquest preu públics, en les modalitats d'us permanent i modalitat d'abonament, les persones que sol·licitin la
llicencia d'us i a favor de qui se'ls atorgui.
3.2 En les modalitats rotatòria per unitat de temps, serà el conductor del vehicle.
3.3 Seran responsables solidaris de la deute , el titular del vehicle que fa ús de l'aparcament si no fos el que se li va atorgar la llicència o el
conductor del vehicle.
Article 4. Tarifes
Aparcament Públic C/ Compte Sallent :
En horari de 0 a 24h
Modalitat ús permanent
Llicència anual

Turismes

Motocicletes i ciclomotors
721,20 €
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Modalitat abonament

Turismes

Motocicletes i ciclomotors

Abonament mensual

90,15 €

15,00 €

Abonament setmanal

31,55 €

5,25 €

En horari de 10 a 20h
Modalitat rotatoria per unitat de temps

Turismes

Motocicletes i ciclomotors

Un minut

0,03 €

0,03 €

Una hora

1,80 €

1,80 €

En horari de 20 a 10h
Modalitat rotatoria per unitat de temps

Turismes

La franja de les 20h a les 10h

Motocicletes i ciclomotors
1,00€

1,00€

Tots els preus públics s'entenen IVA INCLÒS.
Article 5. Meritació, període i forma de pagament
5.1 En la modalitat d'us permanent i modalitat d'abonament la meritació es produirà en el moment de l'atorgament de la autorització.
5.2 En la modalitat rotatòria per unitat de temps es meritarà en el moment que l'usuari introdueixi el vehicle a l'aparcament municipal.
5.3 La modalitat d'us permanent, es pagarà en dotze mensualitats de idèntic import, mitjançant rebut domiciliat a l'entitat que el subjecte
passiu designi, que és carregarà en els deus primers dies naturals del mes. No s'atorgarà cap autorització si juntament amb la sol·licitud no
s'adjunta l'autorització de domiciliació bancària.
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5.4 La modalitat de abonament, es pagarà mitjançant ingrés a la compte corrent que la Corporació designi. No s'atorgarà aquesta llicència si
juntament amb la sol·licitud no s'adjunta el justificant de l' ingrés bancari..
5.5 La modalitat rotatòria per unitat de temps, es pagarà a les màquines expenedores de tiquets amb els medis de pagaments que aquestes
admetin.
5.6 En el moment d'atorgament de la llicència, en les modalitats d'us permanent i d'abonament, s'exigirà una fiança de 30,00 euros, que serà
reintegrada en el moment del venciment de la llicència i s'hagi retornat el dispositiu d'accés a l'aparcament.
5.7 Les deutes per els preus públic regulats es podran exigir per el procediment administratiu de constrenyiment i de conformitat amb la
normativa de recaptació que li sigui d'aplicació.
Article 6. Normes de Gestió
6.1 Per l'atorgament de les llicències, en les modalitats d'us permanent i d'abonament, s'haurà de fer sol·licitud en el registre d'entrada de
l'Ajuntament, adjuntant la documentació prevista punt 5.3 i 5.4
6.2 Les llicències anuals concedides en modalitat d'us permanent,es prorrogaran automàticament, si la Corporació o l'autoritzat no comunicàs
en un plaç de quinze dies naturals anteriors al venciment del plaç atorgat a la llicència , que no se li prorrogarà o no vol fer ús de
l'aparcament municipal.
6.3 Una vegada atorgada la llicència, si l'autoritzat volgués sol·licitar la baixa, ho farà en el Registre General d'Entrada de la Corporació, i no
procedirà en cap cas la devolució de les quantitats pagades fins aleshores, sense perjudici del que sigui aplicable en el Reglament d'Us del
aparcaments municipals.
Article 7. Infraccions i sancions
7.1 L'incompliment de les obligacions i deures amb l'Ajuntament ocasionarà la suspensió de les targetes d'accés a l'aparcament. La suspensió
i retirada de la targeta no donarà dret a devolució de les taxes municipals i podrà generar responsabilitat sancionadora administrativa en cas
que es consideri. Tampoc eximeix de l'abonament dels deutes pendents, que es podran exigir en via d'apremi.
7.2 Es prohibeix la manipulació i alteració de les targetes. Si es detecta aquest fet, el policia local procedirà a la retirada immediata de la
targeta. La sanció, previ expedient administratiu, podrà arribar als 200€.
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7.3 No col·locar els bitllets, targetes o acreditacions de forma visible al parabrisa davanter del vehicle es sancionarà amb 80€.
7.4 S'estableix el següent quadre de denúncies, codis i imports de les mateixes per incompliment de les normes d'aparcament al Reglament
general de circulació:
Estacionar el vehicle en una zona habilitada per l'autoritat municipal amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho
autoritza: 100€.
Estacionar el vehicle en una zona habilitada per l'autoritat municipal excedint el temps màxim d'estacionament permès a l'ordenança
municipal, o excedint el termini abonat: 80€.
No obeir una senyal de prohibició o restricció: 80€.
Els infractors amb residència al territori espanyol podran abonar les denúncies mitjançant ingrés directe a les oficines bancàries que figuren
al dors de la denúncia o als agents de policia o controladors de l'aparcament.
Els infractors amb residència fora del territori espanyol hauran d'abonar la denúncia a l'acte, aplicant el 50% de descompte, en els termes que
estableix la normativa general vigent.
Les sancions esmentades als punts 7.3 i 7.4 podran ser anul·lades dins la primera mitja hora, abonant la quantitat de 3 euros a la mateixa
màquina situada a l'aparcament.
Segons la Llei de Seguretat Vial, tots els infractors que abonin les denúncies abans de 20 dies de la notificació tindran dret a la reducció del
50% del valor de la infracció.
Article 8. Legislació Aplicable
En tot lo no previst a aquesta Ordenança s'estarà al Disposat al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refós
d'Hisendes Locals, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, la Llei 8/1989, de Taxes i Preus Públics, així com el previst als reglament del servei d'aparcaments de titularitat municipal de
vehicles a motor de Banyalbufar.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, fou aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 5/12/2011, modificada posteriorment en data 29/04
/2013, i ara en data 18/3/2019 i entrarà en vigor i serà d'aplicació el dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i
romandrà en vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Amb l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, queda derogada l'Ordenança Reguladora del Servei d'Aparcament Municipal vigent
anteriorment.
Contra el present Acord, s'interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Banyalbufar, 31 de maig de 2019
El Batle
Mateu Ferrà Bestard
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