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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT  DE 

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES M UNICIPALS 

 

Article 1. Fonaments i naturalesa 

A l’empara del previst en els articles 58 i 20.3.u) de la Llei 39/1988, de 28 de  

desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen 

els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa 

corresponent per estacionar vehicles de tracció mecànica a les vies públiques 

d’aquest  municipi, d’acord amb les limitacions que l’autoritat competent pugui 

establir, dins de l’operació de regulació d’aparcament (ORA). 

 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’aprofitament especial del 

domini públic local que es produeix quan s’estacionen vehicles de tracció 

mecànica dins de les zones de les vies públiques municipals per aquest 

efecte determinades. 

2. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament 

dels següents vehicles: 

a) Motocicletes i ciclomotors. 

b) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria 

i activitat. 

c) Els vehicles de servei públic (taxis) quan el conductor estigui present. 

d) Els vehicles en servei oficial, adientment identificats, propietat 

d’organismes de l’Estat, comunitat autònoma, illa o municipi, que 

estiguin destinats directa i exclusivament a la prestació dels serveis 

públics de la seva competència.  
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e) Els vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars 

acreditades a Espanya, externament identificats amb plaques de 

matrícula diplomàtica i consular, a l’igual que un vehicle assignat al 

servei d’una oficina consular dirigida per un funcionari consular 

honorari, tot això a condició de reciprocitat. 

f) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la 

Seguretat Social o Creu Roja i les ambulàncies. 

g) Els vehicles propietat de minusvàlids, quan estiguin en possessió de 

la corresponent autorització especial expedida per l’Ajuntament. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

Estan obligats al pagament de la taxa els conductors que estacionin els vehicles 

en els termes prevists a l’apartat 1er de l’article anterior. 

 

Article 4. Quantia 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent: 

 (Euros) 

- 15 minuts (mínim) 0,15 

- 30 minuts (mínim) 0,50 

- 60 minuts 1,00 

- 120 minuts (màxim) 2,00 

- Fraccions de temps intermèdies 0,10 

- Targeta o tiquet post pagable (anul.lació) 5,00 

 

Article 5. Normes de gestió 
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1. L’ajuntament fixarà i senyalitzarà adientment els vials o zones en què seran 

d’aplicació les normes de la present ordenança, a l’objecte de què els 

usuaris tinguin el degut coneixement al respecte. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant l’adquisició dels efectes 

valorats municipals o “targetes o tiquets d’estacionament”, que s’hauran 

d’adquirir en els llocs o aparells habilitats a l’efecte. Per acreditar aquest 

pagament, la targeta o tiquet s’haurà d’exhibir a la part interior del 

parabrisa, de forma totalment visible des de l’exterior. Les targetes o tiquets 

postpagables serviran de justificant per invalidar la denúncia per infracció 

per passar del temps permès d’estacionament, durant l’hora següent a la fi 

de l’establert a la targeta o tiquet. 

L’Ajuntament aprovarà els models oficials de les targetes o tiquets 

d’estacionament. 

3. L’operació de regulació d’aparcament en els carrers en els quals 

s’estableixi, serà des del dia 1 d’abril al 31 d’octubre de cada any, de dilluns 

a dissabte, de 10,00 h a 13,30 h i de les 16.30 h a les 20,00 h, excepte els 

dissabtes horabaixa, diumenges i festius lliure. 

 

Article 6. Infraccions 

S’estableix el següent quadre de denúncies, codis i imports per incompliment de 

les normes d’aparcament previstes en l’operació de regulació d’aparcament. 

Art. 159 del Reglament General de Circulació 

Codi infracció import: (Euros) 

- 01 No exhibir targeta 18,03 

- 02 Col.locació defectuosa de targeta  9,02 

- 03 Passar del temps permès d’estacionament 12,02 
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- 04 Canvi de targeta sense desplaçament de vehicle 9,02 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present ordenança s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 2002 i estarà en 

vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 



 
 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
Tel. 971653002 / fax 971163007 
Plaça Major, 12  
07650 Santanyí – Illes Balears 
 

   (BOIB núm. 4  de 09-01-1996) 

 

 

MODIFICACIONS: 

 

- Publicació definitiva BOIB núm. 152 de 20 de desembre de 2001 
- Publicació modificació BOIB núm. 129 de 16 de setembre de 2008 

 
 

 


