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Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal número 32 reguladora de la taxa per
l'estacionament de vehícles de tracció mecànica en les vies públiques municipals

El 5.01.15 ha quedat definitivament aprovada la modificació de l’ordenança fiscal número 32 reguladora de la taxa per l'estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota el control de l'horari regulat per parquímetres, que va ser aprovada
provisionalment per l’Ajuntament Ple en data 13.11.14.
Les modificacions introduïdes en el text actualment en vigor, són les següents:
Article 5è - CASOS DE NO SUBJECCIÓ I EXEMPCIONS
Queden exclosos de la limitació de la durada de l’estacionament i no subjectes al pagament de la taxa els vehicles següents:
1.- Les motocicletes, cicles, ciclomotors i bicicletes, que tenen prohibit l’estacionament en la zona regulada per tiquet.
2. – Els estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat.
3.- Els autotaxis, quan el seu conductor estigui present.
4.- Els de propietat d’organismes de l’Estat, Comunitats Autònomes, Províncies i Municipis degudament identificats, durant la prestació dels
serveis de la seva competència.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/8/903056

5.- Els de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb matrícula diplomàtica i a condició de
reciprocitat.
6.- Els destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social, IB-Salut o Creu Roja Espanyola i qualsevol altre tipus
d’ambulàncies.
7.- Els de propietat de disminuïts físics, quan estiguin en possessió i exhibeixin l’autorització especial expedida per l’Ajuntament.
8.- Els utilitzats pel personal municipal en acte de servei, encara que siguin de propietat privada, degudament autoritzats, i els vehicles
degudament identificats.
9.- Els residents del Casc Antic de Ciutadella queden exclosos de la limitació de la durada de l'estacionament, però subjectes al pagament de
la taxa establerta en l'ordenança fiscal corresponent, quan l'estacionament es produeixi en les zones habilitades (zona verda) i autoritzat el
distintiu que aquest efecte posseeixin.
10.- Els vehicles elèctrics de més de dues rodes degudament identificats amb el distintiu autonòmic de vehicle elèctric expedient pel Govern
de les Illes Balears.
La present ordenança s’aplicarà a partir de la publicació definitiva del present edicte i romandrà en vigor mentre el Ple de l’Ajuntament no
acordi la seva modificació o derogació.
Tot el que es publica de conformitat amb el disposat a l’article 17.4 del RD 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals.

Ciutadella de Menorca, a 5 de gener de 2015.
L’Alcalde,
Ramón Sampol Antich
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