4.ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA DE SANT ANTONI
ARTICLE 1. FONAMENT LEGAL
En ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu
públic per la prestació del servei d'aparcament a la plaça de Sant Antoni.

ARTICLE 2. NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
L'obligació de pagar el preu públic sorgeix amb la mera introducció del vehicle dins del recinte de l'aparcament.

ARTICLE 3. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estaran obligats al pagament del preu públic estipulat en aquesta ordenança els conductors dels vehicles que
accedisquen a l'ús de l'aparcament, sent responsables subsidiaris del pagament, les persones físiques o jurídi ques titulars dels mateixos. Serà requisit imprescindible per a l'eixida de qualsevol vehicle el previ pagament
de l'import del preu públic reportat.

ARTICLE 4. TARIFES
Les tarifes s'exigiran d’acord a la següent escala per utilització horària:
•

La primera mitja hora serà gratuïta en tots els casos

•

A partir de la primera mitja hora, per cada hora: 1,00 €, tarifant les fraccions per minut

•

Per cada dia complet: 10,00€

•

Per perduda de tiquet: 10,00€

ARTICLE 5. TARIFES ESPECIALS BONIFICADES
a. Abonament nocturn, només per a residents en edificis confortats amb la plaça
Això tindrà un cost de 0,1 €/hora, des de les 21:00 h fins a les 09:00 h del matí, aplicant a partir de les 09:30 h la
tarifa normal. El cost de l'abonament serà de 36 €
b. Pagament mitjançant targeta de dèbit
El cost de recarrega de la targeta serà de 50 € i donarà dret a un ús de 60 hores. Aquesta podrà ser usada per
qualsevol persona.
Les targetes que donen dret a les tarifes bonificades en els apartats A i B seran recarregables i es vendran a
preu de 3,00€ cadascuna.

ARTICLE 6. COBRAMENT
El pagament s'efectuarà mitjançant tiquet rebut una vegada finalitzat el servei, en el cas de serveis per hores, i
per endavant en el cas d'abonaments. Les tarifes inclouen l'IVA.

L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia la prestació del servei o la realització de l'activitat.
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no es preste o desenvo lupe, es procedirà a la devolució de l'import corresponent.
Els deutes per preus públics s'exigiran pel procediment de constrenyiment.
ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ
1.

No podran utilitzar aquests aparcaments, els camions i tots aquells vehicles les dimensions dels quals o
característiques facen difícil la seua circulació per l'interior o dificulten la dels restants usuaris del
mateix.

2.

Queda prohibit introduir en l'aparcament substancies perilloses o que puguen produir molèsties a la
resta dels usuaris

3.

Es prohibeix la realització de maniobres que puguen igualment causar danys a les instal·lacions de
l'aparcament o a les persones o vehicles que es troben en el seu interior, així com qualssevol classe
d'actes que puguen pertorbar el normal funcionament d'aquest servei.

4.

Els usuaris hauran d'ocupar amb el seu vehicle el lloc delimitat en el terra de l'aparcament, i es prohi beix envair l'espai reservat a les places confrontants.

5.

L'Ajuntament de Vinaròs solament presta el servei d'aparcament, per la raó del qual no garanteix la
custòdia i conservació dels vehicles aparcats. No respon de sostraccions de vehicles o efectes que s’hi
troben a dins, incendis o qualsevol classe d’incidents que puguen experimentar

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Mitjançant acord de la Junta de Govern es podran incrementar les tarifes, actualitzant-les amb l'Índex de Preus
de Consum, de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ FINAL
L'Acord d'establiment d'aquest preu públic va ser adoptat i la seua ordenança va ser aprovada pel Ple d'aquest
Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 d'agost de 2006, començarà a regir a partir de l'endemà a la publi cació (27/10/06) i seguirà en vigor fins que s'acorde la seua derogació o modificació expressa per l'Ajuntament.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 27 d'octubre del 2006.

