Gestió Tributària

C/ Canàries núm. 35
07800 Eivissa
tel 971 39 76 00
fax 971 39 75 72
tributs@eivissa.es

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL LITORAL DEL TERME
MUNICIPAL

FONAMENT LEGAL
Article 1r.- De conformitat amb lo previst amb l’article 57, en relacions amb el article 20.1 ambdós del text refós de la
llei Reguladora de hisendes locals RDL2/2004, del 5 de març, l’Ajuntament d’Eivissa estableix la taxa per a la
prestació de serveis en el litoral del terme municipal, que es regirà per la present ordenança.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 2º.- Fet Imposable
Està determinat per la utilització, per part dels usuaris, dels elements i serveis de temporada prestats en el terme
municipal.
Article 3r.-Subjectes Passius
Estan obligats al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis objecte de aquesta taxa.
Article 4r.- Tarifes
Les tarifes d’aquesta taxa, que inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) seran les següents:
Concepte del servei a utilitzar

Unitat/Temps de la prestació

Import màxim

a) Hamaques

Per dia

6,00 €

b) Para-sols

Per dia

6,00 €

c) Elements de propulsió humana (velomars, kayak,
puddle surf...)

Per hora

11,00 €

d) Embarcacions a motor

15 minuts

40,00 €

e) Parc acuàtic

Per hora

13,00 €

f) Guixetes

Per hora

2,00 €

NORMES DE GESTIÓ
Article 5º.1. La taxa es considerarà meritada simultàniament a la utilització dels bens i serveis de aquesta ordenança, i
les quotes es recaptaran en el moment d’utilitzar els serveis o sol·licitar la utilització, després del lliurement
del tiquet -rebut, segellat per l’Ajuntament, on figurarà el preu i la unitat/temps de la prestació, així com la
denominació del servei que s’utilitzi.
2. En l’aplicació de aquesta taxa no s’admetran exempcions ni cap benefici tributari.
La gestió dels serveis a l’esmentada Ordenança podrà ser objecte de la concessió per part de l’Ajuntament a favor de
persona natural o jurídica mitjançant qualsevol de les formes de contractació legalment establertes.

INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 6º.- Les infraccions de aquesta Ordenança es penalitzaran amb multes de Alcaldia, en la forma i quantia
previstes en les disposicions legals i reglamentàries vigents.
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VIGÈNCIA
Les modificacions de la present ordenança fiscal aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia
30 d’abril de 2014 i que ha estat publicada l’aprovació definitiva, al BOIB num. 85 de data 21 de juny de 2014
començaran a aplicar-se a partir del dia 22 de juny de 2014 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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