
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'APARCAMENT MUNICIPAL O ÚS EXCLUSIU 
DE LA PLAÇA EN CARRER BELLAVISTA. 
 
 
Article 1r. Concepte. 
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de 
Fornalutx, estableix la Taxa per la prestació del servei d'aparcament municipal o ús 
exclusiu de la plaça al Carrer Bellavista, redactada d'acord amb els articles abans 
esmentats. 
 
Article 2n .- Les tarifes. 
Les tarifes seran les que figurin en el corresponent Quadre de Preus vigent en cada 
moment, degudament aprovats pel Ple Municipal. 
 
Article 3r .- Gestió del Servei. 
El servei podrà ser prestat amb qualsevol forma de gestió de serveis municipals que 
autoritzen la legislació vigent, sense que en cap cas perdi la seva condició de servei 
públic municipal. 
 
Article 4t. Obligats al pagament. 
De conformitat amb els articles 44 i 46 del RDL 2/2004 de 5 de març, estaran obligats 
al pagament de la taxa establerta pels serveis anteriorment regulats, els propietaris dels 
vehicles de tracció mecànica que utilitzin. 
S'entendrà com a propietari del vehicle el que figuri com a titular d'aquest en el Registre 
d'Inscripció de Permisos de Circulació que regula l'article 244 del Codi de Circulació. 
 
Article 5è .- 
En tot el que preveu aquesta Ordenança, s'estarà al que disposi la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local, Llei d'Hisendes Locals, Codi de Circulació, els seus annexos i 
altres normes aplicables al respecte. 
 
Article 6è Quantia. 
a) Planta coberta per semestre i per plaça .............................................................193,60€. 
b) Planta descoberta per semestre i per plaça ...................................................... 112,57€. 
c) Les anteriors tarifes s’incrementaran anualment segons l’augment que experimenti el 
IPC fins que no es modifiqui per la Corporació. 
 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al 
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30 
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per 
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves 



modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, a 4 de gener de 2012. 
 

El Batle,     El Secretari, 
 
 
 
 
 
 Sgt. Juan Albertí Sastre.  Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 


