AJUNTAMENT
D’ALCOI

5.2 PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC DEL SERVEI DE
TRANSPORT UNIVERSITARI
NATURALESA
Article 1r.- De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb
l’article 41 i següents del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix el PREU PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT UNIVERSITARI, que es regirà
per la present Ordenança.
OBJECTE
Article 2n.- L’Objecte d’aquest Preu Públic és la prestació del Servei de
Transport Universitari.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3r.- Estan obligats al pagament del Preu Públic en aquesta
Ordenança aquells que es beneficien dels serveis pels quals s’ha d’abonar
l’esmentat preu.
Podran beneficiar-se del Servei de Transport Universitari aquelles
persones que estiguen matriculades en qualsevol classe d’estudi o carrera
reglada a la Universitat d’Alacant o Centres Educatius d’Alacant i rodalia, en
què s’imparteixen estudis reglats que no s’ofereixen a Alcoi.
S’ha de tenir en compte que l’última parada d’aquest Servei, del trajecte
Alcoi-Alacant, és al Campus de la Universitat d’Alacant – Sant Vicent del
Raspeig.
TARIFA
Article 4t.- La tarifa aplicable serà la següent:
CAMPUS
UNIVERSITARI
1 viaje
Bono 15 viajes

Aplicable des de l’1 de gener de
2014 fins la seua modificació
1,39 €
20,70 €

Aquests preus no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit que s’aplicarà el
que estiga vigent segons la seua normativa.
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GESTIÓ
Article 5é.- Aquelles persones que vulguen ser usuàries de l’STU, regulat
en aquesta Ordenança, hauran d’acreditar a l’oficina del Departament de
Joventut d’aquest Ajuntament, la seua condició d’estudiant universitari o de
qualsevol dels Centres Educatius d’Alacant o rodalia en què s’imparteixen
estudis reglats que no s’ofereixen als Centres Educatius d’Alcoi.
Documentació que s’ha de presentar:
1. Sol·licitud emplenada i signada per l’interessat
2. Fotocòpia del document de matrícula d’un Centre Educatiu oficial.
3. Dues fotografies de carnet en color
4. Fotocòpia del NIF
REQUISITS
•

Tenir la condició d’estudiant matriculat a la Universitat d’Alacant o als
altres Centres Educatius oficials.

•

Estar empadronat en el municipi d’Alcoi .

•

Ser habitant censat en qualsevol dels municipis que formen part de la
Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat o de la Mancomunitat El Xarpolar.

L’Administració, després d’haver comprovat que la persona sol·licitant té tots
els requisits exigits en aquesta Ordenança per a ser-ne beneficiària de l’STU, li
expedirà un carnet imprés amb aquesta finalitat. En cas d’estudis que no
ocupen un any acadèmic complet, l’Administració expedirà a aquests
beneficiaris un carnet gràficament diferent al carnet ordinari, en el qual constarà
el temps de vigència d’aquest carnet.
L’Administració confeccionarà els bons o bitllets que hauran d’adquirir els
beneficiaris del servei, al preu establit en la tarifa, amb caràcter previ a la
utilització del Servei de l’STU. L’adquisició dels bons només es podrà efectuar
per mitjà del pagament amb targeta bancària o carta de pagament emesa per
l’oficina del Departament de Joventut.
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Qualsevol persona beneficiària de l’STU només podrà adquirir, com a màxim,
quatre bons de 15 viatges mensuals. Amb aquesta finalitat l’Administració durà
un registre dels bons que haja adquirit cada un dels beneficiaris del Servei.
En cada un dels viatges els beneficiaris hauran d’acreditar-se mitjançant la
presentació del carnet de l’STU i el bo o bitllet corresponent, sense els quals no
podran pujar a l’autobús.”
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Delegació en la Junta de Govern Local.
De conformitat amb el que disposa l’article 47.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, en
relació amb l’article 23.2.b, de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de
Règim Local, es delega en la Junta de Govern Local la modificació dels preus
de la present ordenança.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por el ayuntamiento
pleno en sesión de fecha 27 de octubre de 2014 y surtirá efectos después de
su aprobación definitiva, y una vez se haya publicado su texto íntegro en el
boletín oficial de la provincia, y haya transcurrido el plazo señalado en el
artículo 65.2 de la ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local, y
comenzará a aplicarse, en su caso, a partir de 1 de enero de 2015, y se
mantendrá vigente hasta su modificación o derogación.

