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REGIDORIA D’HISENDA

3.14 – Preu públic pel servici de recàrrega ràpida de
Vehicles elèctrics en la via pública
Article 1. Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, 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, este
Ajuntament establix el preu públic per al servei de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics prestat des dels
diferents punts de recàrrega situats en via pública i dels quals és titular l'Ajuntament de València.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta normativa els que es beneficien dels
serveis prestats per este Ajuntament als quals es referix l'article anterior, utilitzant els citats punts de
recàrrega per al seu ús propi.
Article 3. Quantia.
La quantia del servei de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics es fixa sobre la base del preu unitari de
l'energia elèctrica realment transvasada des del punt de recàrrega al vehicle elèctric al qual es presta el
servei.
Preu unitari del Servei de Recàrrega Ràpida, IVA inclòs, de vehicles elèctrics en la via pública:
Servei de recàrrega ràpida ……………………..................................................……………… 0,30 €/kW·h
Article 4. Meritació.
L'obligació de pagament del preu públic regulat en esta normativa naix des que s'inicia la prestació
del servei de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, és a dir, amb el transvasament d'energia del punt de
recàrrega al vehicle corresponent al que es presta el servei.
Article 5. Gestió i pagament.
Les quotes per la prestació del servei de recàrrega ràpida seran les resultants del producte del preu
públic establit en l'article 3 per l'energia elèctrica realment transvasada, i mesurada en quilowatts hora
(kW·h) a través del comptador elèctric amb compte a este efecte en el punt de recàrrega.
El pagament s'efectuarà prèviament a l'inici del procés de recàrrega. Com a mitjà de pagament
podran utilitzar-se moneders electrònics, targetes de crèdit o qualsevol altre mitjà dels admesos en dret
que l'Ajuntament de València considere apropiat. L'Ajuntament facilitarà als usuaris una aplicació
informàtica descarregable per a dispositius mòbils, ja siga pròpia o de tercers, mitjançant la qual es
puga gestionar i realitzar el pagament de les recàrregues. L'accés a esta aplicació estarà publicitat tant
en la plataforma VLCi municipal, com en els punts de recàrrega mateixos.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta normativa entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir que es publique en el Butlletí Oficial
de la Província de València, i continuarà vigent fins que se n’acorde la derogació o modificació expressa.

3/3

