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Ajuntament de Picanya
Edicte de l’Ajuntament de Picanya sobre aprovació preu 
públic per estacionament de vehicles en l’aparcament 
municipal Sanchis Guarner.

EDICTE
De conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
es procedeix a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i a la 
web municipal, de l’acord adoptat pel Plenari de l’Ajuntament de 
Picanya, en sessió d’11 d’abril de 2017, amb el següent contingut:
Primer. Aprovar el Preu Públic per estacionament de vehicles en 
l’aparcament municipal “Sanchis Guarner”
PREU PÚBLIC PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN 
L’APARCAMENT MUNICIPAL “SANCHIS GUARNER”
En ús de les atribucions concedides pels articles 133.2 i 144 de la 
Constitució, article 106 de la Llei 7/1985, RBRL, i conforme al que 
es disposa en els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
TRLRHL, i en allò previst en l’ordenança general reguladora del 
preus públics de l’ajuntament de Picanya, aprovada per plenari de 
l’ajuntament en data 1 d’octubre de 1998, aquest Ajuntament esta-
bleix l’Ordenança reguladora del preu públic per estacionament de 
vehicles en l’Aparcament Municipal “Sanchis Guarner”.
Article 1r.- Concepte
Es regula el preu públic per estacionament de vehicles en l’Aparca-
ment Municipal “Sanchis Guarner”.
Article 2n.- Obligats al pagament
1.- Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones fí-
siques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la 
Llei General Tributària que es beneficien dels serveis i/o utilitzen les 
instal·lacions que s’inclouen en la tarifa dels preus públics regulats 
en la present ordenança:
a) Els usuaris en el sistema de lloguer.
b) Els usuaris del mateix en sistema de rotació.
c) Els titulars del dret d’ús privatiu adjudicat.
2.- En els termes establerts pels articles 43 i 176 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, seran responsables subsidi-
aris els titulars dels vehicles que utilitzen les instal·lacions de l’apar-
cament, en qualsevol de les seues modalitats.
Article 3r.- Concepte i tarifes
1.- La quantia dels preus públics es determinarà per l’aplicació de 
les següents tarifes:
A) Places en lloguer

Epígraf Tarifa

Vehicles automòbils 24hores 37,19€/mes
Motocicletes i ciclomotors 24hores 12,40€/mes
Vehicles automòbils de 8:00 a 20:00hores de dilluns a diu-
menge 20,66€/mes
Vehicles automòbils de 20:00 a 8:00hores de dilluns a diu-
menge 20,66€/mes

B) Places rotatòries

Epígraf Tarifa
Aparcament temporal 0,01 €/minut

C) Titulars del dret d’ús privatiu

Epígraf Tarifa
Places amb traster 12,40€/mes
Places sense traster 10,74€/mes

2.- A les quotes anteriors s’aplicarà l’IVA vigent a cada moment.
Article 4t.- Normes de gestió del règim de lloguer
1.- El pagament de les quotes en règim de lloguer s’efectuarà mit-
jançant domiciliació bancària, efectuant-se el càrrec dins dels deu 
primers dies de cada mes per al que s’elaborarà i aprovarà el corres-
ponent padró mensual.
2.- Els obligats al pagament o titulars dels vehicles hauran de sol-
licitar la plaça d’acord a l’establert en el Reglament d’Ús de l’Apar-
cament que s’establisca a aquest efecte, i aportarà les dades bancà-
ries a l’efecte de la seua domiciliació. Les places s’adjudicaran 

d’acord amb l’ordre de presentació de les sol·licituds, que resulte del 
Registre d’Entrada.
L’adjudicació de plaça d’aparcament mantindrà la seua validesa fins 
que es produïsca la baixa, ja siga per sol·licitud de l’interessat, o siga 
anul·lada per l’Ajuntament per infracció a la present ordenança, o al 
Reglament d’Ús de l’Aparcament aprovat a l’efecte.
3.- L’obligació de pagar el preu públic naix des que s’inicia o sol·licita 
la prestació del servei.
La quota del primer mes s’abonaran mitjançant autoliquidació en 
model que facilitarà l’Ajuntament. Quan l’alta es produeix sense que 
siga mes complet, el pagament es realitzarà de manera proporcional 
als dies corresponents d’utilització.
4.- Les baixes hauran de comunicar-se per escrit, tenint efectes a 
partir del mes següent a aquell en què es presenten.
5.- Les quotes mensuals són irreductibles, per la qual cosa la sol-
licitud de baixa no donarà dret a cap devolució.
6.- La devolució de dos rebuts mensuals seguits, o quatre alterns, 
suposarà l’extinció del dret a usar la plaça assignada, llevat que 
l’impagament no siga imputable a l’obligat.
7.- Quan per causa no imputable a l’obligat al pagament el servei no 
es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l’import corres-
ponent.
8.- L’ingrés de les quotes impagades s’exigirà mitjançant el proce-
diment de constrenyiment al que es refereix el Capítol V de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i es reportaran els 
recàrrecs del període executiu prevists en l’article 28 de mateixa 
norma.
Article 5é.- Normes de gestió del règim de rotació
1.- Les quotes s’abonaran a l’eixida de l’aparcament, mitjançant 
l’aplicació dels procediments tècnics adequats que permeten l’emis-
sió de tiquets.
2.- En cas de pèrdua del tiquet, en l’aparcament subterrani es deter-
minarà l’import a ingressar, comprovant l’hora d’entrada del vehicle 
amb els procediments tècnics oportuns. En cas de no poder determi-
nar-se se satisfarà l’import ressenyat en tarifes per pèrdua de ti-
quet.
Article 6é.- Despeses de manteniment de places
1.- Els titulars del dret d’ús o aquells que se subroguen en el mateix 
estan obligats a sufragar el cost de manteniment i conservació de les 
instal·lacions per mitjà de domiciliació bancària per l’import indicat 
en l’article 3er.
Disposició addicional
Els articles 4t i 5é, així com les tarifes A) i B) de l’apartat 1 de 
l’article 3er s’aplicaran en la mesura que les instal·lacions tècniques 
de l’aparcament ho permeten.
Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en la web 
municipal per a general coneixement.
Picanya, 12 d’abril de 2017.—L’alcalde-president, Josep Almenar i 
Navarro.
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