Ajuntament d’Escorca
(Illes Balears)

SOL·LICITUD RESERVA ESTACIONAMENT PER A VEHICLES DE MÉS DE 9 PLACES AL PORT DE SA CALOBRA
SOL·LICITANT
Nom i llinatge:
DNI:
Adreça de notificació:
Localitat:
Província:
En representació de:
DNI o CIF:
Telèfon:
Fax:

Codi postal:
País:
Adreça electrònica:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, especialment de l’article 10 (“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter
personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les”)

EXPÒS:
Davant la necessitat d’haver d’estacionar a la zona del Port de sa Calobra amb un vehicle de
més de 9 places durant aquest any natural.
SOL·LICIT:
Un codi d’autorització per poder realitzar la quantitat de _______ reserves d’estacionament per
a vehicles de més de 9 places a la zona del Port de sa Calobra a través de l’enllaç disponible a la
pàgina web de l’Ajuntament d’Escorca segons els articles 5, 6 i 7 de l’Ordenança reguladora de
les taxes per a l’aparcament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals (ORA) i de
regulació de les zones de circulació restringida (ACIRE).

................................................., ............ de ........................................................ de 20..........
Signatura

Pl. dels Peregrins, 9, 07315 Escorca
Tel.: 971 51 70 05 Fax: 971 51 70 57 Web: www.ajescorca.net
Adreça electrónica: ajuntament@ajescorca.net

Reserva d’estacionament per a vehicles de més de 9 places
1.
2.
3.
4.

La reserva d’estacionament és obligatòria tot l’any.
Hi ha disponibilitat de 35 places d’aparcament diàries.
La reserva d’estacionament s’ha de realitzar sempre abans de les 0 h del dia anterior al de la reserva.
Independentment del número de reserva d’estacionament obtingut, el primer vehicle que arribi haurà
d’aparcar a la plaça número 1 i, així, per ordre d’arribada, ocupar correlativament els aparcaments
sense deixar espais buits. L’incompliment d’aquest punt podrà ser motiu de la sanció establerta a
l’article 24.2 d’aquesta Ordenança.

Abonaments
Per a vehicles de més de 9 places (autobusos, mini-busos, etc.) a la zona del Port de sa Calobra:
a)
Abonaments anticipats per a tota la temporada.
b)
Abonaments diaris.
c)
Sense abonament.
Tipus d’abonaments
Els abonaments recollits a l’apartat 5 de l’article 5 es podran adquirir de la següent manera:
a)
Abonaments anticipats per a tota la temporada:
1.
Es podran sol·licitar a l’Ajuntament d’Escorca.
2.
Aquests abonaments no suposen la reserva automàtica d’estacionament.
3.
Aquests abonaments facilitaran un codi d’autorització que servirà per realitzar, a l’enllaç
corresponent de la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajescorca.net), el número de reserves
d’estacionament, segons l’abonament adquirit, pels dies seleccionats.
4.
Aquests abonaments només tenen validesa dins l’any natural.
b)
Abonaments diaris:
1.
Es podran sol·licitar directament a través de l’enllaç corresponent de la pàgina web de l’Ajuntament
(www.ajescorca.net).
2.
Aquests abonaments suposen la reserva automàtica d’estacionament pel dia seleccionat.
El quadre de tarifes pels abonaments dels dos apartats anteriors, serà el següent:
Abonaments
Més de 1.000
De 500 a 999
De 1 a 499
Sense reserva

Tarifa per abonament
5€
5€
5€
200 €

Descompte
60 %
25 %
0%
0%
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Tarifa final
2€
3,75 €
5€
200 €

