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Article 23. Aparcament a espais públics
1. Fet generador

La utilització de les zones d’aparcament a espais públics definides com:

1.1) zones blaves i zones verdes controlades mitjançant parquímetres
1.2) aparcaments amb barrera
1.3) aparcament amb barrera de la Canya de la Rabassa.

Les persones propietàries i/o usuàries per activitat agrícola i ramadera de la zona afectada per l’accés a la 
Canya de la Rabassa, no estaran subjectes al pagament del preu de l’apartat 1.3.

2. Imports

2.1 Zones blaves i verdes

2.1.A) Import mínim (per fraccions de 15 minuts): 0,25 €
2.1.B) Preu per hora: 1 €
2.1.C) Regularització de l’excés del temps establert al tiquet corresponent, efectuada 
mitjançant els aparells expenedors habilitats dins del mateix dia: 7 €

2.1.D) Abonament anual ( vinyeta) per aparcament en zona verda, (dotze mesos consecutius, 
a comptar des del primer dia del primer mes contractat ) 115,50 €

2.1.E) Abonament trimestral ( vinyeta ) per aparcament en zona verda, ( tres mesos 
consecutius, a comptar des del primer dia del primer mes contractat ) 36,75 € per trimestre
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2.2 Aparcaments amb barrera

2.2.A) Restitució de tarja d’abonament anual per pèrdua: 5 €
2.2.B) Connexió a borna de subministrament de serveis per a autocaravanes ( aigua o llum): 2 €
2.2.C) Targeta abonament anual (dotze mesos consecutius, a comptar des del primer dia del 
primer mes contractat ) 
1) De dilluns a diumenge ( 24 h )
2) De dilluns a divendres ( de 7h a 22h )
3) De dilluns a diumenge ( de 21h a 8h )

131,25 € 
115,50 € 

52,50 €
2.2.D) Targeta abonament trimestral (tres mesos consecutius, a comptar des del primer dia 
del primer mes contractat): 
1) De dilluns a diumenge ( 24 h )
2) De dilluns a divendres ( de 7h a 22h )
3) De dilluns a diumenge ( de 21h a 8h )

42 € 
36,75 € 
15,75 €

2.2.E) Targeta abonament mensual, a comptar des del dia de la contractació. 
1) De dilluns a diumenge ( 24 h )
2) De dilluns a divendres ( de 7h a 22h )
3) De dilluns a diumenge ( de 21h a 8h )

18 € 
15 € 

7 €
2.2.F) Import mínim (per fraccions de 15 minuts): 0,25 €
2.2.G) Preu per hora ( De 8h a 20h ) 1 €
2.2.H) Preu per hora ( De 20h a 8h) 0,50 €
2.2.I) En cas de pèrdua del tiquet d’entrada 18 €
2.2.J) Preu val de descomptes d’un hora per a comerços de la parròquia 0,50

2.3 Aparcament zona verda i aparcament amb barrera amb l’APP

Abonament anual ( dotze mesos consecutius, a comptar des del primer dia del primer mes 
contractat ) per aparcament en zona verda i aparcament amb barrera. Solament amb APP. 150 €

Abonament trimestral ( tres mesos consecutius, a comptar des del primer dia del primer mes 
contractat ) per aparcament en zona verda i aparcament amb barrera. Solament amb APP. 47 €

2.4 Aparcament Canya de la Rabassa

2.4.A) Preu accés per vehicle turisme de 8,30 a 16 hores –– No fraccionable 4 €
2.4.B) Preu accés per vehicle motocicleta de 8,30 a 16 hores– No fraccionable 2 €

Els preus no poden ser fraccionats.

Els vals de descompte establerts al subapartat 2.2.J només es vendran a persones que acreditin ser titu-
lars de comerços radicats a la parròquia d’Ordino. El destí d’aquests vals serà exclusivament per oferir-los 
de forma gratuïta als seus clients i resta prohibida la seva venda. Els clients obsequiats amb vals podran 
descanviar-los per un descompte d’una hora per val del temps d’aparcament real en els caixers situats en 
els diferents aparcaments amb barrera de la parròquia.

Els titulars de comerços interessats en l’adquisició d’aquests vals de descompte hauran d’adreçar-se al servei 
de tràmits en horari d’obertura al públic i el pagament del preu es realitzarà al lliurament dels mateixos.

3. Pagament

Pel que fa a les zones blaves i verdes el pagament s’efectua abans de la retirada del corresponent tiquet 
lliurat pels aparells expenedors habilitats.

L’import de l’abonament anual o trimestral per zona verda (vinyeta) o dels aparcaments amb barrera (tarja), 
es paga en el moment del lliurament en les dependències comunals, de la targeta o vinyeta identificativa 
corresponent.

El pagament de la connexió al subministrament de serveis per a autocaravanes es realitza directament a 
la borna.
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El pagament de l’accés a l’aparcament de la Canya de la Rabassa es fa en el moment d’accedir-hi amb la 
retirada del tiquet lliurat pel personal comunal.

4. Bonificacions

Pel que fa als aparcaments amb barrera, la primera ½ hora d’aparcament a preu horari, serà gratuïta.
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Article 31. Aparcaments comunals
1. Fet generador

La utilització de les places d’aparcament dels edificis comunals, i l’adquisició de targetes d’accés.

2. Imports

2.1 Abonaments:

a) Plaça simple: 59,75 € mensuals
b) Plaça doble: 89,65 € mensuals
c) Plaça moto: 27,75 € mensuals
d) Box: 148,00 € mensuals
e) Plaça especial 1: 66,10 € mensuals
f) Plaça especial 2: 122,60 € mensuals
g) Traster: 37,75 € mensuals
h) Diürn mensual ( de 6:00 a 21:00): 41,82 € mensuals
i) Aparcament de caravanes al Prat de Call: 121,90 € mensuals
j) Box especial: 163,75 € mensuals

2.2 Preus d’aplicació exclusiva a l’aparcament del Puiet:

a) Preu hora, la primera 1/2 hora es considera gratuïta (es comptabilitzen les fraccions en 30 minuts) 1,05 € per hora
b) Diari (24 hores): 15,20 €
c) Diürn (9 a 21 hores): 10,00 €
d) Nocturn (21 a 9 hores): 6,90 €
e) Tiquet setmanal: 31,20 €
f) Tiquet quinzenal: 43,65 €
g) En cas de pèrdua del tiquet d’entrada: 18,00 €

2.3 Altres preus

a) Preu del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del Servei d’atenció ciutadana i circulació, segons
el previst a l’Ordinació de 26 d’abril de 2002 (BOPA núm. 36, any 14, de 8 de maig de 2002), import no
fraccionable per períodes inferiors.

14,90 € per dia

b) Restitució de Targetes d’accés per abonats a l’aparcament vertical o aparcament del Puiet: 5 €
c) Dipòsit comandament a distància aparcament vertical 55 €

3. Bonificacions

S’estableix una bonificació del 12% de la tarifa mensual als abonats de més d’un any d’abonament continuat.

4. Pagament

L’import dels preus fixats per utilització horària, es farà efectiu abans de la retirada del corresponent tiquet 
lliurat pels sistemes expenedors habilitats.

Pel que fa al preu horari, la primera ½ hora d’aparcament serà gratuïta.

Pel que fa el preu públic del pupil·latge de vehicles retirats per la grua del Servei d’atenció ciutadana i cir-
culació, cal fer-lo efectiu, juntament amb l’import de la sanció, abans de retirar el vehicle, a les oficines de 
l’aparcament comunal.

La resta de preus es faran efectius a principis de cada mes, a les oficines comunals, i pel que fa als paga-
ments successius mitjançant càrrec domiciliat al compte que l’obligat al pagament designi en una entitat 
bancària legalment establerta al Principat, o també subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals.

Pel que fa als abonaments, l’abonat haurà d’ingressar a la signatura del contracte, un dipòsit per l’import 
corresponent a una mensualitat contractada, a fi de garantir els pactes del contracte. Tanmateix, abonarà 
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l’import de 5 € en concepte de dipòsit pel lliurament de la targeta d’accés, que li serà reemborsat a la fina-
lització del contracte previ retorn de la targeta en condicions de reutilització.

Al lliurament del comandament a distància de la porta d’accés als usuaris de l’aparcament vertical caldrà 
abonar la quantitat establerta en concepte de dipòsit, el qual podrà ser recuperat a la finalització del con-
tracte i retorn de l’aparell en estat de correcte funcionament. En cas de pèrdua o deteriorament de l’aparell 
aquest dipòsit es cancel·larà a favor del Comú.




