ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA
PUBLICA PER A APARCAMENT CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
FONAMENT I NATURALESA
Article 1
L’Ajuntament d’Onda (Castelló), fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/ 1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 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, estableix la taxa
per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per aquesta Ordenança
fiscal.

FET IMPOSABLE
Article 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública
per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, especificat en les
tarifes contingudes en l’article 6 d’aquesta Ordenança.

SUBJECTE PASSIU
Article 3
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, al favor de les quals
s’atorguen les autoritzacions per a utilitzar o aprofitar especialment el domini públic local en
benefici particular o els que es beneficien de l’aprofitament o utilització privativa si es va procedir
al gaudi sense l’oportuna autorització.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels habitatges
o locals a què donen l’accés les entrades de vehicles, que podran repercutir si és el cas, les
quotes satisfetes als beneficiaris.
3. Pel que fa a la Responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els
articles 41 a 43 de la Llei general tributària.

EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
Article 4
No podran reconèixer-se exempcions, reduccions o beneficis fiscals que els expressament
previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats internacionals.

BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE
Article 5
La base imposable d’aquesta taxa es determinarà tenint en compte la longitud de metres lineals
per a la reserva d’espais en vies i terrenys d’ús públic, tenint-se en compte la limitació horària o no
en la reserva així com la modificació o no del rastell. S’entendrà que l’ús o aprofitament és més
intens en els garatges d’ús col·lectiu quant major siga el nombre de places existents en els
mateixos.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6
1. L’import de la taxa que té caràcter anual es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
Entrada amb reserva d’aparcament
1. Per entrada de vehicles en propietats, sense modificació de rastell i amb horari limitat (gual
diürn o gual nocturn) fins a 3 metres lineals a l’any: 37, 50 euros.
Per cada metre d’excés: 20, 43 euros.
2. Per entrada de vehicles en propietats, sense modificació de vorada i sense limitació d’horari
però amb zona blava (gual permanent amb zona blava) fins a 3 metres lineals a l’any:74, 37 euros.
Per cada metre d’excés: 33, 14 euros.
3. Per cada entrada de vehicles en propietats, sense modificació de rastell i sense limitació
d’horari (gual permanent) fins a 3 metres lineals a l’any: 96, 68 euros.
Per cada metre d’excés: 40, 22 euros.
4. Per cada entrada de vehicles en propietats amb modificació de vorada i amb horari limitat (gual
diürn o gual nocturn) fins a 3 metres lineals a l’any: 125, 01 euros.
Per cada metre d’excés: 50 euros.
5. Per cada entrada de vehicles amb modificació de vorada i sense limitació d’horari però amb
zona blava (gual permanent amb zona blava) fins a 3 metres lineals a l’any: 166, 60 euros.
Per cada metre d’excés: 65, 63 euros.
6. Per cada entrada de vehicles amb modificació de vorada sense limitació d’horari (gual
permanent) fins a 3 metres lineals a l’any: 188, 91 euros.
Per cada metre d’excés: 70, 97 euros.
7. Reserva especial de calçada per a vehicles d’autotaxi a l’any: 25 euros.
8. Reserva d’espai per a usos diversos, per necessitats ocasionals o per a càrrega o descàrrega
de vehicles fins a 3 metres lineals a l’any: 105, 02 euros.
Per cada metre d’excés: 32, 81 euros.
9. Quan es tracte de garatges privats d’ús col·lectiu, com a comunitats de propietaris i anàlegs o
garatges públics, a les anteriors tarifes s’incrementaran la següent:

a) Amb capacitat fins a 5 vehicles:
b) Amb capacitat fins a 10 vehicles:
c) Con capacitat fins a 20 vehicles:
d) Amb capacitat fins a 30 vehicles:
e) Amb capacitat fins a 40 vehicles:
f) Amb capacitat de més de 40 vehicles:

41, 89 euros
83, 11 euros
166, 57 euros
250,02 euros
332, 96 euros
416, 29 euros

Totes les reserves concedides en els carrers en què se celebra el mercat del dijous es reduiran les
tarifes en un 15 per cent. El gual quedarà sense efecte tots els dijous entre les 6 hores i les 16
hores.

PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
Article 7
1. Quan l’aprofitament especial haja de durar menys d’una any, el període impositiu coincidirà amb
aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan l’aprofitament especial ha sigut autoritzat o prorrogat per a diversos exercicis, el període
impositiu comprendrà l’any natural i la meritació de la taxa tindrà lloc l’un de gener de cada any,
excepte els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el que preveuen els apartats següents:
a) Una vegada autoritzada l’ocupació si no es determina amb exactitud la durada de l’aprofitament
especial o el de la utilització privativa, s'entendrà prorrogada fins que es presente la declaració de
baixa pels interessats.
b) Quan s’inicie el gaudi de l’aprofitament especial o la utilització privativa en el primer trimestre de
l’any, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aqueix exercici la quota íntegra. Si l’inici del
gaudi de l’aprofitament especial té lloc en un altre trimestre de l’exercici es liquidarà la quota
proporcional corresponent al nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar l’any, inclòs
el de la data de sol·licitud.
c) En els casos de baixa per cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, les
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produïsca el dit
cessament. A aquest efecte es considerarà com a data de cessament la del decret de baixa de
l’autorització llevat que la sol·licitud de baixa es realitzara en un altre trimestre anterior i es
reuniren tots els requisits necessaris per a la baixa del mateix en el moment de la sol·licitud i en
aquest cas es retrotrauran els efectes de la baixa al moment de la dita sol·licitud i els subjectes
passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals
que resten fins al 31 de desembre, acompanyant l’original del justificant de pagament.
Article 8
La taxa es meritarà quan s’inicie la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que a
aquests efectes s'entén que coincideix amb el de la data de notificació del decret d’autorització del
dit ús o aprofitament.
Quan s’haja produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense obtenir la necessària autorització, la
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici del dit aprofitament.

DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 9
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per
l’Administració municipal.
Els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en el padró, presentant a aquest efecte, la
corresponent autorització concedida i ingressant mitjançant autoliquidació la quota prorratejada
que els corresponga.
Una vegada realitzat l’ingrés de l’autoliquidació se li entregarà la corresponent placa identificativa.
La declaració autoliquidació prevista en aquesta Ordenança fiscal podrà, així mateix, efectuar-se,
una vegada posat en marxa el servei, a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament:
www.onda.es i una vegada generada es farà el seu ingrés en les entitats col·laboradores.
2. Els ingressos anteriors s’efectuaran en les entitats col·laboradores que a aquest efecte es
designe per la Tresoreria municipal.
3. En el cas que es procedisca a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic,
sense haver-se obtingut la corresponent autorització, les taxes s’exigiran per liquidació que
practicarà l’Administració municipal, tot això sense perjudici de les sancions que corresponguen.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari de cobrança seran exigibles per
via administrativa de constrenyiment d’acord amb la Llei general tributària i la seua normativa de
desplegament.

ALTES, BAIXES I CANVIS DE TITULARITAT
Article 10
1. Quan l’Ajuntament conega bé d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de
les dades que figuren en el padró, s'hi duran a terme les modificacions corresponents i els seus
efectes econòmics tindran lloc en l’exercici següent a aquell en què s’haja tingut coneixement de
la corresponent variació.
2. Les persones físiques o jurídiques subjectes a l’obligació de contribuir per aquesta taxa,
presentaran en les oficines municipals la corresponent declaració d’alta per a la seua inclusió en el
padró, acompanyant a la dita declaració, la corresponent còpia de l’autorització de l’aprofitament
concedit.
3. En el cas de les baixes estaran obligats els contribuents inclosos en el padró, a la presentació
de la corresponent declaració de baixa de l’aprofitament autoritzat. Per a sol·licitar la baixa serà
requisit indispensable, l’entrega de la placa identificativa del gual en les oficines del SAT junt amb
la sol·licitud de la baixa i procedir a l’esborrament de tot senyal de pintura indicativa de l’existència
de gual o reserva i en el cas d’haver-se procedit a la modificació de la vorada a deixar aquesta en
el seu estat inicial, extrems que es comprovaran pels Serveis municipals corresponents,
mitjançant l'informe corresponent i es procedirà a la concessió de la baixa sol·licitada previ
compliment dels requisits assenyalats.
La declaració de baixa produirà efecte en l’exercici següent en què es presenta la sol·licitud.
4. En el cas de canvi de titularitat de l’autorització d’entrada o reserva, s’haurà de presentar
declaració de canvi de titularitat acompanyant la dita declaració amb una còpia de l’autorització de
transmissió de l’autorització d’entrada o reserva.
La dita declaració de canvi de titularitat produirà efecte en l’exercici següent a aquell en què es va
presentar la sol·licitud.

NOTIFICACIÓ
Article 11
En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial continuats, la taxa que té caràcter
periòdic, es considerarà notificada a cada subjecte passiu en subscriure el declarant l’imprès
d’autoliquidació en el que figurara la quota que ha de quedar inclosa en el padró fiscal d’exercicis
posteriors.

PADRÓ FISCAL
Article 12
Anualment es formarà un Padró de subjectes passius, incorporant les variacions, altes i baixes
produïdes en l’exercici anterior, que permetrà la gestió i recaptació de la present taxa mitjançant
rebuts a satisfer dins del corresponent període de cobrança.

DANYS AL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 13
Quan la utilització privativa o aprofitament especial comporte la destrucció o el deteriorament del
domini públic local, el beneficiari sense perjudici del pagament de la taxa que haguera lloc, estarà
obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al
depòsit previ del seu import prèvia valoració dels Serveis tècnics municipals.
Si els danys foren irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns
destruïts o l’import del deteriorament dels danys.

INFRACCIONS I SANCIONS
Article 14
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei general tributària.

NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 15
En allò no previst en aquesta Ordenança fiscal i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’aquesta taxa, es realitzarà d’acord amb allò que s’ha previngut
en la Llei general tributària i en les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local i
general que se li aplique, segons preveu l’article 12 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 o qualsevol norma
reglamentària que puga ser aplicat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions a

preceptes d’aquesta s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment
en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Ordenança començarà a regir l’1 de gener del 2008, una vegada aprovada definitivament
i després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà en vigor fins que
s’acorde la seua derogació o modificació, si és el cas.
L’alcalde
Enrique Navarro Andreu

Onda, 10 d’octubre de 2007

