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Ordenanza número 49  

 
 
 “ORDENANÇA DE L'AJUNTAMENT DE LA FONT D´EN CARRÒS REGULADORA 
DEL PREU PÚBLIC PER L'ACCÉS I RECEPCIÓ DE SERVEIS DELS PARCS 
MUNICIPALS DE LA PLANA I EL CALVARI. 
 
 
ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA. 
 
De conformitat amb allò que disposen els articles 2, 41 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 un preu públic per l'accés i recepció de serveis dels Parcs Municipals de la 
Plana i el Calvari. 
 
ARTICLE 2.- DEFINICIÓ DEL SERVEI. 
 
Serà objecte d'aquest Preu Públic l'accés als Parcs Municipals de la Plana i el Calvari i la utilització 
de l'aparcament i de la resta de serveis dels quals estan dotats els referits Parcs.  
 
 
ARTICULE 3.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT.  
 
Estan obligats al pagament les persones naturals usuàries de les instal·lacions objecte d'aquesta 
ordenança. 
 
 
ARTICLE 4.- QUANTIA (*) 
 
Les tarifes a exigir seran les següents: 
 
a) per l'accés als Parcs de persones majors de 10 anys: 1,00€/dia/persona 
 
b) per l'aparcament en els llocs confrontant als Parcs que habilite l'Ajuntament: 2,00€/dia/vehicle. 
 
Només s'exigirà el Preu Públic els dissabtes, diumenges i festius. 
 
 
ARTICLE 5.- MERITACIÓ I PAGAMENT PREVI. 
 
L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'accedisca a la instal·lació o s'inicie la prestació 
del servei, estant condicionada l'entrada a la mateixa al previ pagament del preu públic 
corresponent.  
 
El pagament s'exigirà i acreditarà per mitjà de bitllet o tiquet que s'obtindrà i expedirà en l'accés als 
Parcs i s'abonarà abans d'ingressar en les instal·lacions. 
 
 
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS 
 
Gaudiran d'una exempció en la tarifa per accés als Parcs les persones menors de 10 anys. 
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ARTICLE 7.- INFRACCIONS I SANCIONS 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions s'estarà allò previst en els 
articles 181 i següents de la Llei General Tributària i altra normativa aplicable. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
1.- En tot allò no previst en la present Ordenança s'aplicarà la Llei d'Hisendes Locals, la Llei 
General Tributària, la Llei de Drets i Garanties del Contribuent i altra normativa d'aplicació. 
 
2.-La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s'haja publicat el seu text íntegre en el Butlletí 
Oficial de la Província i haja transcorregut el termini assenyalat en l'article 65.2. de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, romanent en vigor fins a la seua modificació 
o derogació expressa.” 
 
 
 
 


