
1. Preu públic per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en 
aparcaments municipals subterranis.

Art. 1r. Fonamen i naturalesa
De conrformitat amb alló etablert en l’article 127, en relació a l’article 41, ambdós del 
text refòs de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic 
per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica enels aparcaments municipals 
subterranis.

Art. 2n. Obligats al pagament
Estan  obligats  al  pagament  del  preu  públic  regulat  en  aquesta  ordenança:  Els 
conductors que estacionen els vehicles en els termes previts en l’article anterior.

3r. Quota tributària.
PARKING GLORIETA
Concepte Tarifa
Abonaments temporals
Reserva de 3 dies 27,32
Reserva de 4 dies 35,72
Reserva de 7 dies 49,38
Reserva de 10 dies 57,78
Reserva de 14 dies (+14 dies es  considera abonament mensual) 68,29
Abonaments fixos mensuals (tarifes mensuals)
Ciclomotors i motocicletes 45,05
24 hores cotxe 102,68
Abonament diürn (Horari comercial) 71,25
Abonament nocturn 74,40
Abonament baix rampa 24 hores 71,25
Abonament baix rampa 74,40
La tarifa del servei de rotació de vehicles a 0,0355 €/m, que s'aplicarà de la forma 
següent:
1. Els primers 15 minuts es facturarà un coeficient fix de 0,70 euros per les despeses 
fixes de barreres i despeses estructurals
2. A partir dels 15 minuts d'hora en avant s'afegirà 0,02366 €/ min. 
Arredoniment de tarifes a 0.05 euros, atés que els caixers automàtics no emeten 
fracció de moneda menor.
3.  L’import  màxim  diari  serà  de  9,15  €.  En  cas  de  perduda  del  corresponent 
comprovant d’entrada en l’aparcament, es pagarà l’import màxim diari.
Places d’aparcament d’us exclusiu, per un termini de temps igual o inferior al de la concessió, 
IVA i altres impostos inclosos.
Per l’adquisició del dret a usar amb carácter exclusiu una plaça 9.285,64
Participació en despeses d’explotació, pagament mensual 83,57
4. Lloguers aprovats per la Junta de Govern Local de 5 de març de 2012
Concepte Tarifa €/mes
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Lloguer diürn automòbils de 7:30h-15:30 h 30,00
Lloguer diürn automòbils de 7:30h-15:30 h + cap de setmana 35,00
Lloguer diürn automòbils de 7:30h-20:30 h 45,00
Lloguer diürn automòbils de 7:30h-20:30 h + cap de setmana 50,00
Lloguer nocturn automòbils 1a planta de 18h-9h 53,00
Lloguer nocturn automòbils 1a planta de 18h-9h + cap de setmana 59,00
Lloguer nocturns caps de setmana 2 i 3 planta de divendres 18h a dilluns 9h 27,00
Lloguer nocturn de dilluns a divendres 2 i 3 planta 45,00
Lloguer nocturn de dilluns a divendres 2 i 3 planta + cap de setmana 50,00

PARKING PLAZA LA BASSA
Concepte Tarifa  €/mes
Lloguer nocturn automòbils planta –2 61,80 €
Lloguer nocturn automòbils planta –3 56,65 €
Lloguer 24 hores automòbils planta –2 66,95 €
Lloguer 24 hores automòbils planta –3 61,80 €
Lloguer 24 hores motocicletes 30,90 €
Lloguer diürn automòbils planta –2 61,80 €
Lloguer diürn automòbils planta –3 56,65 €
Lloguer diürn motocicletes 25,75 €
Lloguer nocturn motocicletes 25,75 €

Concepte €/minut
Tarifa rotació vehicles durant els primers 60 minuts d´estacionament 0,00 €
Tarifa rotació de vehicles  a partir del minut 61 0,036 €

S’estableixen bonificacions d’entre un 5% i el 50% de la tarifa en concepte de tickets 
regal  distribuïts  en 13,  30  o  60 minuts.  Les  bonificacions  estaran  en  funció  del 
nombre de minuts contractats per professionals, empreses i comerços. Els tickets 
regal seran destinats a clients dels establiments situats en la zona.
Se  autoriza  a  la  concesionaria  a  establecer  las  tarifas  en  base  a  la  moneda 
fraccionaria de 5 céntimos de €, utilizando un sistema de cálculo al múltiple superior 
de 5 céntimos de €.

Lloguers aprovats per la Junta de Govern Local de 5 de març de 2012
Horari mati Tarifa €/mes
8 h a 12h 30,00
8 h a 13h 35,00
8 h a 14h 40,00
8 h a 15h 45,00
8 h a 16h 47,00
Horari vesprada Tarifa €/mes
12 h a 16h 30,00
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12 h a 17h 35,00
12 h a 18h 40,00
12 h a 19h 45,00
12 h a 20h 47,00
Horari nit Tarifa €/mes
17h a 10h dia següente 47,00
18h a 10h dia següente 45,00
19h a 10h dia següente 40,00
20h a 10h dia següente 38,00
21h a 10h dia següente 35,00

Art. 4r. Obligació de pagament
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, naix en el 
moment en que s’efectua l’estacionament del vehicle en el aparcament municipal a 
que fa referència l’article 1r.  A l’entrada del vehicle en l’aparcament s’expedirà el 
corresponent comprovant horari, en la forma que l’Ajuntament de Xàtiva aprove els 
models oficials dels mateixos (que contindrà com a mínim expresió del mes, dia, 
hora i minut d’entrada) i a la eixida es calcularà el temps de permanència, aplicant la 
tarifa corresponent i  procedent-se al pagament de la quantia resultant, que deurà 
esser graduada en proporció al temps d’estacionament de cada vehicle.

Art. 5è. Normes de gestió
1. Els titulars del dret d’us o aquells que es subroguen en el mateix estan obligats a 
participar  en  les  despeses  d’explotació,  manteniment  i  conservació  de  les 
instal·lacions en la proporció corresponent a la seua aprticipació individual en el total 
de les instal·lacions.
2.  Els  usuaris  i  concessionaris  deuran pagar l’import  dels  danys  i  perjudicis  que 
causen als bens municipals.

Art. 6è. Disposició final
Les tarifes d’aquesta ordenança fores aprovades definitivament pel ple de la 
Corporació de 22 de desembre i publicades en el BOP de 29 de desembre de 2017, 
regirà fins a ser modificada o derogada expressament.
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