
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

FONAMENT I NATURALESA

Article 1

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 (TRLRHL), aquest
Ajuntament  estableix  la  Taxa  per  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del  domini
públic local, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a
allò que s'ha previngut en els articles 58 i 20.3 apartats a), e), f), g), ,j), k), l), m), n), r), s) i u)
de l'esmentada llei.

FET IMPOSABLE

Article 2

El fet imposable d'aquesta taxa es concreta en la utilització privativa o l'aprofitament especial
del domini públic local, en els supòsits establits en l'article 6 d'aquesta  Ordenança fiscal.

SUBJECTE PASSIU

Article 3

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35. 4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària(LGT), a favor de les quals s'atorguen les autoritzacions per a
utilitzar, disfrutar o aprofitar el domini públic local o els que es beneficien del mateix sense
haver sol·licitat l'autorització.

Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles
41 a 43 de la Llei general tributària.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 4

1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al pagament
de les taxes per la utilització privativa o els aprofitaments especials inherents als serveis
públics  de  comunicacions  que  exploten  directament  i  per  tots  els  que  immediatament
interessen a la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

2. En els altres supòsits no es concedirà exempció no cap bonificació en l'exacció de la taxa,
excepte  les  previstes  en les  normes amb rang  de  llei  o  les  derivades  de l'aplicació  de
Tractats internacionals.
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BASE IMPOSABLE

Article 5

La  base  imposable  està  integrada  segons  els  distints  supòsits  d'utilització  privativa  o
aprofitament especial del domini públic local previstos en l'article 6 d'aquesta ordenança, per
la superfície ocupada computada en metres quadrats o lineals d'ocupació del subsòl, sòl, vol
i el temps d'ocupació amb l'excepció següent: en l'ocupació per estacionament de vehicles
de tracció mecànica en la campa situada en la zona del “Desmunt”, per plaça ocupada i
temps d'ocupació.

2. Quan es tracte de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituïts en el
subsòl,  sòl  o  vol  de  les  vies  públiques  municipals,  a  favor  d´empreses explotadores  de
serveis de subministraments que afecten a la generalitat o a una part important del veïnat,
s'aplicarà el règim previst en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments que resulten d'interés general o afecten a la generalitat o a una part del
veïnat.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6

1. La quota a satisfer per la taxa que es regula en la present Ordenança, serà la que resulte
d'aplicar les tarifes i quantitats següents:

Epígraf 1.-Ocupació del subsòl de terrenys d'ús públic local

A) Ocupació del subsòl amb construccions, per metre quadrat o fracció i any: 4, 00 euros.

B) Ocupació del subsòl amb conduccions i canalitzacions de cables o canonades i altres
d'anàlegs, per metre lineal o fracció i any: 1, 20 euros.

Epígraf 2.- Ocupació del sòl de la via pública i terrenys d'ús públic local

A)  Ocupació  de  terrenys  d'ús  públic  amb  tanques,  bastides,  puntals,  puntals,  runes,
mercaderies,  materials  de  construcció,  contenidors  i  altres  instal·lacions  anàlogues  per
metre quadrat o fracció i dia: 0, 55 euros.

B) Ocupació amb cabines fotogràfiques, aparells i  màquines automàtiques, amb venda o
sense, bàscules i altres d'anàlogues per metre quadrat o fracció i any: 65, 00 euros.

C) Instal·lació de llocs de mercat, barraques, casetes de vendes, espectacles, atraccions o
de recreació situats en terrenys d'ús públic local així com indústries dels carrers i ambulants i
rodatge cinematogràfic:

-per a aquells  titulars de l'autorització no empadronats en el  municipi  d'Onda, per metre
lineal o fracció i dia: 1,50 euros.
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-per a titulares de l'autorització empadronats en el municipi d'Onda, per metre lineal o fracció
i dia: 0,95 euros.

D) Instal·lació d'anuncis ocupant terrenys de domini públic local per metre quadrat o fracció i
any: 33, 00 euros.

E) Instal·lació  de depòsits  i  aparells  distribuïdors de combustible  en terrenys  d'ús públic
local, per metre quadrat o fracció i any: 65, 00 euros.

F) Instal·lació de taules, cadires, tribunes, taulats i  altres elements anàlegs,  amb finalitat
lucrativa.  En este supòsit  d'ocupació  del  sòl  s'establixen les següents quotes tributàries,
tenint en compte que l'autorització mínima serà de 4 metres quadrats:

-Quota trimestral: 6 euros per metre quadrat

-Quota de temporada (Des de l'1 de març al 31 d'octubre): 12 euros per metre quadrat

-Quota anual (12 mesos que poden coincidir o no amb l'any natural): 14,4 euros per metre
quadrat

G)  Obertura  de  rases,  calinatas  i  cales  per  a  la  instal·lació  i  reparació  de  canonades,
conduccions i instal·lacions, així  com qualsevol remoció del paviment o voreres en la via
pública per metre lineal o fracció i dia: 1, 20 euros.

H) Instal·lació de quioscos en la via pública per metre quadrat i any: 95, 00 euros.

I) Ocupació per estacionament de camions en la campa sítia en la zona del “Desmunt”:

-Per cada plaça ocupada per camió de la qual el titular estiga empadronat en el municipi
d'Onda, al trimestre: 90, 15 euros.

-Per cada plaça ocupada per camió el qual titular estiga empadronat en un altre municipi, al
trimestre: 150, 25 euros.

-Per cada plaça ocupada per camió al dia o fracció: 6, 01 euros
-Per cada plaça ocupada per camió per hora o fracció: 1, 80 euros.

Epígraf 3.- Ocupació del vol en qualsevol classe de vies públiques locals

Instal·lació de cada grua utilitzada en la construcció, el braç de la qual ocupe en el seu
recorregut el vol de la via pública, al semestre o fracció: 30, 00 euros.

Quan per a l'autorització de la via s'utilitzen procediments de licitació pública, l'import de la
taxa  vindrà  determinat  pel  valor  econòmic  de  la  proposició  sobre  la  qual  recaiga  la
concessió, autorització o adjudicació.
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RÈDIT

Article 7

1.  La  taxa  es  merita  quan  s'inicie  l'ús  privatiu  o  aprofitament  especial,  moment  que  a
aquestos efectes coincideix amb el de la concessió de l'autorització, si la mateixa va ser
sol·licitada.  No  obstant  l'anterior,  serà  necessari  depositar  l'import  de  la  taxa  quan  es
presente  la  corresponent  sol·licitud  de  la  corresponent  autorització  per  a  disfrutar  de la
utilització del domini públic local en benefici particular.

2.  Quan  s'ha  produït  l'ús  privatiu  o  l'aprofitament  especial  sense  sol·licitar  l'autorització
municipal, el merite té lloc en el moment de l'inici de l ús privatiu o aprofitament especial.

PERÍODE IMPOSITIU

Article 8

1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial  haja de durar menys d'un any,  el
període impositiu coincidirà amb aquell determinat per la llicència municipal.

2.  Quan  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  comprenga  diversos  exercicis,  el
merite de la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener i el període impositiu es correspondrà amb l'any
natural  excepte  els  supòsits  d'inici  o  cessament  en la  utilització  privativa  o aprofitament
especial,  i  en  aquest  cas  el  període  impositiu  s'ajustarà  al  que  preveuen  els  apartats
següents:

a)  En  els  supòsits  d'exigibilitat  anual  de  la  taxa,  quan  s'inicie  l'ocupació  en  el  primer
semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a eixe exercici la quota íntegra. Si
l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici s'autoliquidarà la mitat de la
quota anual.

b) En els supòsits d'exigibilitat anual de la taxa, si se cessa en l'ocupació durant el primer
semestre  de  l'exercici,  procedirà  la  devolució  parcial  de  la  quota  per  semestres.  Si  el
cessament es produeïx dins del segon semestre, no procedirà cap devolució.

En els supòsits d'instal·lació de taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs,
amb finalitat lucrativa, l'autorització dels quals siga trimestral o de temporada, procedirà la
devolució de la taxa en els termes següents:

-En els supòsits d'autorització trimestral, procedirà la devolució dels mesos que resten fins a
finalitzar  el  trimestre  exclòs  el  mes  en  què  es  produïsca  el  cessament  en  la  utilització
privativa o aprofitament especial. 

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 el mes anterior i es reuniren tots els requisits necessaris
per a la baixa del mateix en el moment de la sol·licitud i en este cas de retrotrauran els
efectes de la baixa al moment de la dita sol·licitud.
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-En els supòsits d'autorització de “temporada”, que comprendrà des de l'1 de març al 31
d'octubre, si se cessa en l'ocupació durant el primer quadrimestre de l'exercici, procedirà la
devolució del segon quadrimestre. Si el cessament es produïx dins del segon quadrimestre,
no procedirà cap devolució.

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 el quadrimestre anterior i es reuniren tots els requisits
necessaris  per  a  la  baixa  del  mateix  en  el  moment  de  la  sol·licitud  i  en  este  cas  de
retrotrauran els efectes de la baixa al moment de la dita sol·licitud.

3. En els supòsits de la taxa corresponent a la instal·lació dels llocs de mercat dels dijous i
de  la  taxa  per  estacionament  trimestral  de  vehicles  en  la  campa  sítia  en  la  zona  del
“Desmunt” quan el decret de baixa de l'autorització es dicte en el trimestre posterior al de la
data  de  sol·licitud  de  la  baixa,  els  efectes  de  la  baixa  es  retrotrauran  al  moment  de
l'esmentada sol·licitud si es reuniren tots els requisits necessaris per a la baixa del mateix en
el moment de la sol·licitud.

4. Quan no s'autoritzara la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic o el
mateix  no  resultara  possible  per  causes  no  imputables  al  subjecte  passiu,  procedirà  la
devolució de l'import satisfet.

RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS

Article 9

1. De conformitat amb la potestat reconeguda per l'article 27 del TRLRHL, s'estableix el
règim d'autoliquidació  d'aquesta  taxa,  que haurà de practicar-se  amb la  sol·licitud  de la
preceptiva autorització municipal.

L'esmentada autoliquidació no tindrà validesa en tant no s'efectue el seu ingrés.

2.  En  el  supòsit  d'utilització  de  la  campa  per  hores  o  dies,  s'ha  de  satisfer  la  taxa
corresponent abans de l'entrada del vehicle en el recinte mitjançant de rebut numerat satisfet
amb anterioritat a l'entrada en el recinte, encarregant-se del cobrament qui estiga a càrrec
de la vigilància de l'entrada.

3.  Les  quantitats  exigibles  d'acord  amb  les  tarifes  es  liquidaran  per  cada  aprofitament
sol·licitat  o  realitzat  i  seran  irreductibles  pels  períodes  de  temps  assenyalats  en  els
respectius epígrafs.

4. L'ingrés de l'autoliquidació es realitzarà en les entitats col·laboradores que a aquest efecte
es designen per la Tresoreria municipal.

El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa en els supòsits de
merite periòdic.

5. En el cas que es proceda a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
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sense haver-se obtingut la corresponent autorització, les taxes s'exigiran per liquidació que
practicarà  l'Administració  municipal,  tot  això  sense  perjuí  de  les  sancions  que  li
corresponguen.

NOTIFICACIÓ DE LES TAXES

Article 10

1.  La  notificació  del  deute  tributari  en  supòsit  d'aprofitaments  singulars,  es  realitzarà  a
l'interessat en el moment que es presenta l'autoliquidació amb caràcter previ a la sol·licitud
d'ocupació.  No  obstant  l'anterior,  si  una  vegada  verificada  l'autoliquidació  resultara
incorrecta,  es  practicarà  liquidació  complementària.  No  serà  preceptiva  la  notificació
expressa de la seua inclusió en el  corresponent  padró, sempre que així  s'arreplegue en
l'autoliquidació que servisca d'alta en la present taxa.

2. La taxa al tindre caràcter periòdic, en exercicis successius es notificarà col·lectivament
mitjançant de l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el
període corresponent, que es publicarà en el Butlletí oficial de la província.

PADRÓ FISCAL

Article 11

1. Anualment es formarà un Padró fiscal de subjectes passius en què s'incloguen aquelles
utilitzacions  privatives o aprofitaments especials  del  subsòl,  sòl  i  vol  de la  via pública  o
terrenys d'ús públic que es prorroguen anualment, incorporant en ell, les variacions, altes i
baixes produïdes en l'exercici anterior que permetrà la gestió i recaptació de la present taxa
mitjançant de rebuts a satisfer dins del corresponent període de cobrament.

2. Així mateix en els supòsits de la taxa corresponent a la instal·lació dels llocs de mercat del
dijous i de la taxa per estacionament trimestral de vehicles en la campa sítia en la zona del
“Desmunt” es formarà un padró de caràcter trimestral en què s'incloguen els supòsits que
prorroguen trimestralment, incorporant les variacions, altes i baixes produïdes en el trimestre
anterior a fi  de permetre la gestió i  recaptació de la present taxa mitjançant de rebuts a
satisfer dins del corresponent període de cobrament.

Totes les sol·licituds d'alta que es presenten en les oficines municipals abans de finalitzar el
trimestre i que per estar pendents d'autorització no s'hagen pogut incloure en el padró seran
tingudes en compte únicament a efectes liquidatoris. A aquest efecte, des del Departament
de Rendes una vegada comunicada l´esmentada autorització es practicarà la corresponent
liquidació per a l'ingrés de la quota tributària, incloent-se en el Padró de l'exercici següent
per al seu cobrament per rebut.

DANYS AL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 12

1.  Quan  la  utilització  privativa  o  l'aprofitament  especial  comporte  la  destrucció  o  el

Página 6 de 7

El Pla, 1
Tel.: 964 600 050 
Fax: 964 604133
N.I.F.: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)



deteriorament del domini públic local, el beneficiari sense perjuí del pagament de la taxa a
què hi haguera lloc, estarà obligat al reintegrament total del cost total dels respectius gastos
de reconstrucció o reparació i al depòsit previ del seu import, prèvia valoració pels serveis
tècnics municipals.

2. Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 13

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general
tributària i la seua normativa de desplegament.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 14

En allò no previst en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa, es realitzarà d'acord amb el que preveu la
Llei general tributària i la resta de lleis estatals reguladores de la matèria així com en les
disposicions dictades per al seu desenvolupament i la resta de legislació vigent de caràcter
local i general que se li aplique, segons prevé l'article 12 del Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals.

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 que porten causa.

ENTRADA EN VIGOR

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir d'eixe moment, romanent en vigor fins a la
seua modificació o derogació.

L'alcalde

Joaquín A. Huguet Lecha

Onda, 25 de juliol de 2016
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