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2.2.11. Ordenança reguladora de la taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic per a
aparcaments

DISPOSICIÓ PRELIMINAR

A l’empara del que es preveu en l’article 57 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 i de conformitat amb la regulació que
conté la secció 3 del capítol III del títol I d’eixa llei, l’Ajuntament de València establix les taxes per
ocupació de terrenys d’ús públic per a aparcaments, exigible d’acord amb esta ordenança.
Article 1. Fet imposable
Constituïx el fet imposable d’estes taxes la utilització privativa o l’aprofitament especial del subsòl de
terrenys d’ús públic municipal per a aparcaments.
Article 2. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de les taxes regulades en esta ordenança, en concepte de contribuents,
els titulars del dret de concessió o aquells que s’hi subroguen.
Article 3. Quantia
L’import de la quota o cànon serà el fixat en les clàusules de la concessió administrativa. Si no n’hi ha
condició expressa, s’aplicarà la tarifa establida en l’ordenança reguladora de les taxes per utilització
privativa o aprofitaments especials en el sòl, volada o subsòl de terrenys d’ús públic municipal, per a
aparcaments (pàrquings), cambres i altres instal·lacions.
Article 4. Normes de gestió
1. El període impositiu i la meritació seran els fixats en les clàusules de la concessió, i si no n’hi ha el
període serà anual i es meritarà el dia en què s’atorgue la concessió (per primera vegada), i
successivament el primer dia de cada any.
2. El concessionari haurà d’abonar l’import dels danys o perjudicis que es causen als béns o a l’ús
general o servici a què estiguen destinats.
Article 5. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament de les taxes regulada en esta ordenança naix:
a) Tractant-se de concessions de noves ocupacions de terrenys d’ús públic, en el moment
d’atorgar-se la concessió, si no s’especifica una altra cosa en les seues clàusules.
b) Tractant-se de concessions d’ocupacions ja atorgades, el primer dia de cada any natural, si
tampoc en les seues clàusules s’establix una altra cosa.
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2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de noves ocupacions de terrenys d’ús públic, per autoliquidació o
depòsit previ en la Tresoreria Municipal o on establisca l’Ajuntament en el moment del
naixement de l’obligació de pagament.
b) Tractant-se de concessions d’ocupacions i atorgades i prorrogades, també per autoliquidació,
o bé per mitjà dels valors oportuns per al seu cobrament que gire l’Administració.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l’entrada en vigor d’esta ordenança quedarà derogada l’ordenança reguladora dels preus públics
per ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic per a aparcaments, sense perjudici del dret de
l’Ajuntament a exigir d’acord amb esta els deutes meritats durant la seua vigència.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança, aprovada per l’Ajuntament en ple en sessió de 29 de desembre de 1998, entrarà en
vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999 i continuarà vigent fins que se
n’acorde la derogació o modificació expressa.
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