
 

   
 

      Ajuntament  
             de 
Sant Joan d´Alacant.-  

 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
UTILITZACIÓ DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PRÉSTEC DE BICICLETES. 

 
 
 
Article 1. FONAMENT LEGAL. 
 
L'Ajuntament de Sant Joan d´Alacant, a l'empara dels disposat en els articles 41 i 

següents  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals, establix el Preu Públic per la utilització del sistema 
municipal de préstec de bicicletes, el qual s'exigirà conforme al que establix la present 
Ordenança. 

 
Article 2. FONAMENT ECONÒMIC. 
 
Constituïx el fonament econòmic del present Preu Públic la Prestació del 

servici d'utilització del sistema municipal de préstec de bicicletes, de sol·licitud i 
recepció voluntària i prestat en règim de lliure competència amb a l'iniciativa 
privada. 

 
Article 3. OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament del Preu Públic regulat en la  present 

Ordenança els subjectes beneficiaris de la utilització del sistema Municipal de 
Préstecs de bicicletes. 

 
En cas de menors, seran els pares o els tutors els obligats tributaris. 
 
Article 4. QUANTIA. 
 
La quantia corresponent a cada obligat al pagament en concepte de preu 

públic per utilització del sistema Municipal de Préstecs de bicicletes s'aplicarà 
d'acord amb les següents tarifes mínimes: 

 
 
 

− Proposta de quotes: 



• Inscripció: 10 € (per a qualsevol ciutadà empadronat, amb 
domicili laboral o centre educatiu en el municipi de Sant Joan). 

• Bono Anual: 10 € (per a qualsevol ciutadà empadronat, amb 
domicili laboral o centre educatiu en el municipi de Sant Joan). 

• Bono Mensual: 20 € (per a qualsevol visitant ocasional al 
municipi). 

• Bono Diari de Lloguer: 3 € (per a qualsevol persona ja inscrita 
en el Sistema). 

• Bono Diari de Lloguer: 8 € (per a qualsevol persona no inscrita 
en el Sistema). 

 
Article 5. GESTIÓ. 
 

1. L'accés a la prestació del servici haurà de ser sol·licitat pels 
particulars per mitjà d'instància segons model contingut en l'annex I d'esta 
Ordenança en què haurà de sol·licitar-se la modalitat per la qual s'opta 
conforme a l'article 4 de la present Ordenança Reguladora. 

 
2. La dita instància es presentarà en el Registre General de 

l'Ajuntament. 
 

3.     La instància junt amb la documentació complementària serà 
remesa al servici municipal de préstec de bicicletes. 
 

4.       Al temps s'oficiarà al negociat d'Estadística, perquè aporte 
a l'expedient informe en què es justifique que el sol·licitant es troba 
empadronat en el municipi de Sant Joan d´Alacant, a l'efecte de beneficiar-se 
dels preus públics establits per als habitants d'este municipi. 
 
 
Article 6.  NORMES DE GESTIÓ. 
 
El preu públic es merita amb l'alta com a usuari en el servici municipal de 

préstec de bicicletes, moment en què naix l'obligació d'abonar la quantitat 
estipulada, segons siga: 

 
a) Anual:  

 
− Quan el subjecte passiu es d'alta en el servici municipal de 

préstec de bicicletes procedirà junt amb la sol·licitud i la resta de 
documentació exigida segons el reglament del servici, a l'abonament en la 
Caixa de la corporació de l'import del preu públic.  
 

− Vençut el període d'un any i durant els deu dies naturals posteriors a 
la data, el subjecte passiu procedirà igualment a l'abonament en la Caixa de la 
corporació de l'import corresponent a l'exercici següent. Si passats eixos deu 
dies no es realitza cap ingrés, l'Excm. Ajuntament de Sant Joan d´Alacant 



procedirà a donar-li de baixa com a usuari del servici inutilitzant la seua 
targeta. 

 
b) Mensual o diari: se sol·licitarà l'alta igualment en el servici 

municipal de préstec de bicicletes. 
 
Article 7.  
 
Una vegada acordada la prestació del servici i per a les ja concedides es 

practicarà per l'Ajuntament la liquidació de la quantia del preu públic corresponent 
a cada beneficiari atenent al tipus de quota que s'abone de conformitat amb 
l'article 4 de la present Ordenança, que serà notificada a l'interessat amb 
l'expressió de l'obligació de l'ingrés de les quantitats resultants amb anterioritat a 
l'ús del servici. 

 
Article 8. 
 
En tot el que es referix a les infraccions en les seues distintes qualificacions 

així com les sancions que corresponguen a les mateixes es regiran pel que 
disposa l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs 
locals d'este Ajuntament, així com, a la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 
Reglament de la Potestat Sancionadora quant al mal use que realitze l'usuari del  
préstec de la bicicleta, sense perjuí de quantes altres responsabilitats civils i 
penals puguen correspondre als infractors. 

 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor i s'aplicarà en tots els seus termes a 

partir del mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de la província d'Alacant, 
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa…”. 

 
 
APROVACIÓ.- 
 
La Present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de 

l'Ajuntament en data 03 d'agost de 2.009 i definitivament el dia 26 d'agost de 2.009, 
publicant-se el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la província d'Alacant núm. 
199, de data 20 d'octubre de 2.009, entrant en vigor eixe mateix dia que es publique.- 

 
                                        En Sant Joan d´Alacant, a 20 d'octubre de 2.009.- 
 
L'alcalde-president,                                         La secretària Acctal.- 
 
 
 
 
 

Fdo. Edmundo Seva García.-                                  Fdo. Betlem SanMiguel del Clot .- 


