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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'EIVISSA

8617

Aprovació preu public aparcament en soterrani mercat nou d'Eivissa

Havent-se aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 d'agost de 2018, es realitza la publicació de l'acord d'aprovació
de:
PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'APARCAMENT AL SOTERRANI DEL MERCAT NOU D'EIVISSA
ARTICLE 1: FONAMENTS I OBJECTE
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, 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 els articles 41 a 47 i 127del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix el present preu públic pel servei
d'aparcament al soterrani del Mercat Nou d'Eivissa, que es regirà per les normes d'aquest Preu Públic.
ARTICLE 2: FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d'aquest preu públic la prestació del servei d'estacionament de vehicles tals com a turismes mitjançant control de
pagament per tiquets-rebuts/abonaments.
ARTICLE 3: OBLIGATS DEL PAGAMENT
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Estan obligats al pagament del preu públic que es regula,, els qui es beneficiïn del servei consistent a estacionar el seu vehicle en el pàrquing
al soterrani del Mercat Nou d'Eivissa
En cas d'abandó del vehicle serà substitut del contribuent el titular del vehicle.
ARTICLE 4: RESPONSABLES
Respondran del deute tributari els deutors pricipals al costat d'altres persones o Entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals
els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen el article 42
de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s'estarà a lo establecido en els articles 42 i 43, respectivament, de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
ARTICLE 5: QUANTIA
Les quanties del preu públic per la prestación del servei d'aparcament vindran determinades per l'aplicació de les tarifes contingudes en
aquest article
Turismes
Per una hora o fracció 1,00 euro
Igualment aquestes quanties podran adquirir-se amb caràcter especial mitjançant bons, conformement a la següent escala temporal :
Bono nocturn de 18,00 a 8,00 mensual 40,00 euros
Bono nocturn de 18,00 a 8,00 anual 400,00 euros
Diumenges i festius no computen.
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Aquestes tarifes inclouen l’ Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
ARTICLE 6: EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No s'aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu
públic.
ARTICLE 7: MERITACIÓ
L'obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què s'iniciï la prestació del servei que es regula en aquest preu públic, això és, al
moment que se sol·licita una plaça d'aparcament en el pàrquing.
Les persones físiques o jurídiques que optin per les modalitats d'abonaments mensuals, sis mesos o un any, estaran obligades al pagament des
del moment que formalitzin aquesta situació.
Confome a l'article 26.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, quan per causes no imputables a l'obligat el servei no es presti procedirà la devolució de l'import corresponent.
ARTICLE 8: NORMES DE GESTIÓ
L'ingrés públic de les tarifes generals (horaries) haurà de ser abonat directament en el Caixers habilitats per a això en el propi parquing. Els
vehicles disposaran d'un temps màxim de 5 minuts per abandonar l'aparcament després d'haver estat abonat l'import corresponent.
ARTICLE 9 INFRACCIONS I SANCIONS
Els deutes pels preus públics aquí regulats podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment, de conformitat amb l'article
46.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la norma de
recaptacó que sigui d'aplicació.
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ARTICLE 10 LEGISLACIÓ APLICALBLE
En tot el no previst en el present preu públic s'estarà al que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei General
Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
El present preu públic , que va ser aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 d'agost de 2018, entrarà en vigor el dia
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir de , romanent en vigor fins que s'acordi la seva
modificació o la seva derogació expressa.

Eivissa, 7 d’agost de 2018
La Regidora
Estefania Torres Sanchez
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