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2.2.15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local per vehicles de mobilitat
personal i altres vehicles

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats que concedixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que
disposa l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix
l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini
Públic Local per Vehicles de Mobilitat Personal i Altres Vehicles.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
1. Constituïx el fet imposable de la taxa regulada en esta ordenança fiscal la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local per qualsevol dels vehicles següents, necessaris
per a la realització d’una activitat d’explotació econòmica de caràcter lucrativa, vinculada al
turisme o l’oci, sense que esta classificació tinga caràcter excloent:
a) Ciclomotors elèctrics.
b) Motocicletes elèctriques.
c) Turismes elèctrics.
2. Els que utilitzen el domini públic local existent enfront de la façana o l’entorn de l’establiment on
s’explote un negoci de lloguer i/o venda de qualsevol dels vehicles descrits en l’apartat anterior
en el qual es desenvolupe una activitat d’explotació econòmica de caràcter lucrativa, vinculada al
turisme o oci, estan subjectes a la taxa regulada en esta ordenança fiscal.
3. No estan subjectes a la taxa regulada en esta ordenança fiscal els qui duen a terme una utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local en règim de concessió administrativa
atorgada per l’Ajuntament de València.

3/5

REGIDORIA D’HISENDA

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
1. Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques,
així com les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei general tributària, sempre que realitzen
una activitat d’explotació econòmica de caràcter lucratiu vinculada al turisme o l’oci, a favor de la
qual s’atorguen les llicències, o que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini
públic local, si es va procedir sense l’oportuna autorització.
2. La responsabilitat solidària s’exigix en tot cas en els termes i d’acord amb l’article 42 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i les normes dictades que la desenvolupen.

IV. MERITACIÓ, GESTIÓ I COBRAMENT
Article 4
1. La meritació de la taxa es produïx quan se n’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, encara
que s’execute sense el permís corresponent de l’Administració municipal i, successivament, el dia
primer de cada any natural. A este efecte, es presumix que s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament
especial amb la notificació de la llicència o l’autorització a la persona interessada, llevat que l’acte
administratiu que l’autotitza especifique la data d’inici de l’ocupació o la limite temporalment i,
en este cas, són les dates autoritzades les que determinen la meritació de la taxa.
Quan es notifica a la persona interessada la llicència o l’autorització, qualsevol dels vehicles
descrits en l’article 2.1 d’esta ordenança fiscal han d’exhibir de manera visible el corresponent
element identificador proporcionat per l’Ajuntament de València, previ pagament de la taxa que
corresponga.
2. La taxa regulada en esta ordenança s’exigix, en el supòsit de nous aprofitaments, en règim
d’autoliquidació i se’n prorrateja l’import corresponent per mesos naturals, i amb esta finalitat els
subjectes passius estan obligats a practicar-la i abonar-ne l’import quan se’n notifique la llicència
o autorització.
Després, el cobrament d’esta taxa es fa anualment per mitjà del sistema que establisca
l’Ajuntament per als tributs de recaptació periòdica per rebut, en el termini, la forma i els efectes
previstos en l’Ordenança fiscal general d’este ajuntament, fins que finalitze l’autorització o
l’explotació econòmica, per a la qual cosa s’haurà d’aportar la corresponent sol·licitud de baixa.
3. Als efectes previstos en l’apartat anterior, la matrícula padró corresponent ha d’incloure tots els
aprofitaments subjectes al pagament a l’1 de gener de cada any i s’ha de cobrar dins del període
comprés entre l’1 de març i els 30 d’abril, els dos inclusivament.
4. En cas de baixa en l’aprofitament, l’import es prorrateja per mesos naturals, inclòs el de la baixa, a
través de la liquidació que pertoque.
5. Les ocupacions de domini públic subjectes a esta taxa que s’efectuen sense la preceptiva llicència
municipal prèvia, o excedint-se’n, dona lloc a l’adopció de les mesures de restauració de l’ordre
jurídic infringit i de la realitat física alterada i a la imposició de les sancions que prevegen les
normes d’aplicació en este supòsit. En particular, i sense perjudici de les altres mesures que
siguen procedents, la Inspecció de Tributs i Rendes Municipals ha de practicar les liquidacions de
la taxa que corresponguen. En el cas d’ocupacions que puguen ser objecte de regularització, és
requisit per a l’autorització acreditar el pagament previ de l’autoliquidació practicada per la
Inspecció, sense que el pagament supose que se n’atorga l’autorització administrativa.
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V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària es determina per l’aplicació de les tarifes següents, atenent la superfície ocupada i
el tipus de vehicle:
a) Ciclomotors elèctrics ……………………………………..............
78,00 € per unitat
b) Motocicletes elèctriques ……………………………………......
82,00 € per unitat
c) Turismes elèctrics:
1. En el cas que els turismes elèctrics estiguen exempts de pagar en la zona ORA la tarifa a abonar
en concepte de taxa és de 715,00 € per turisme elèctric.
2. En el cas que els turismes elèctrics no estiguen exempts de pagar en la zona ORA la tarifa a
abonar és de 1.028,34 €/any per turisme elèctric.

VI. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
Article 6
No es concedixen altres beneficis fiscals que els determinats expressament en les normes amb rang
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entra en vigor a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la

Província i es manté en vigor fins que se n’acorde la modificació o derogació.
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