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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE L’APARCAMENT “EL CACAHUAR” DE

CHILCHES/XILXES
Article 1. Objecte.

De conformitat amb el que disposen els artícles 41 a 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este
Ajuntament establix el preu públic a satisfer per la utilització de l’aparcament ”El Cacahuar” de
Xilxes/Chilches en règim de gestió indirecta del servici.

Article 2. Usuaris.

Estan  obligats  al  pagament  de  les  tarifes  regulades  en  esta  Ordenança  els  que  utilitzen
l’estacionament  situat  en  els  soterranis  del  conjunt  residencial  “El  Cacahuar”,  per  mitjà  de
l’entrada i estada de vehicles en el mateix.

Article 3. Tarifes.

Les quanties de les tarifes, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit repercutible als usuaris, seran les
següents:

1. Les tarifes de rotació:

▪ Per cada hora: 0,90 euros, els quals es facturaran per segons.

▪ Màxim diari per 24 hores: 21,60 euros.

2. Les tarifes en règim d’abonament per mes: 250 euros. 

3. Les tarifes per manteniment per als usuaris residents –places tipus A- per cada dret d’ús
de plaça en exclusiva i mes: 43,52 euros

Articule 4. Obligació de pagament.

L’usuari abonat tindrà coberta la quota d’abonament corresponent en el moment d’accedir a les
instal·lacions. Els usuaris de rotació efectuaran l’abonament de l’import corresponent al servici
prestat, en el moment d’abandonar el vehicle l’àrea d’estacionament.

Article 5. Normes de gestió i liquidació.

S’acataran totes les normes específiques d’este servici establides en el Reglament de Règim Intern
de  l’Explotació  i  ús  de  l’Aparcament  “El  Cacahuar”,  a  disposició  de  l’usuari  en  el  propi
aparcament. 

Disposició Final
La present ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, romanent vigent fins a la seua modificació o derogació expressa.

A Chilches/Xilxes, a 4 d’abril de 2007. L’ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de gener de 2007. A Chilches/Xilxes, a 4 d’abril
de 2007. EL SECRETARI,
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