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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER
APARCAMENT DE VEHICLES EN L’APARCAMENT SUBTERRANI MUNICIPAL DE
LA PLAÇA DE LA GENERALITAT
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les atribucions concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució,
article 106 de la Llei 7/1985, LRBRL, i conforme al que es disposa en els articles 15 al
19 i art. 57 i 24 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament de Guadassuar, estableix
la Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el domini públic
local, concretament en el Pàrquing Subterrani Municipal de la PLAÇA GENERALITAT.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aparcament de vehicles: tals com
turismes, motocicletes i ciclomotors, així com uns altres que expressament s’autoritzen
en l'aparcament subterrani municipal situat en la PLAÇA GENERALITAT.
Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·liciten o
resulten beneficiades per la utilització de l'aparcament municipal.
En cas d'abandó del vehicle serà substitut del contribuent el propietari d'aquest.
Article 4t. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques o jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària i
subsidiàriament aquelles a les quals es refereix l'article 43 d'aquesta llei.
Article 5è.- Meritació
Les taxes es reportaran en el moment de l'adjudicació d'una plaça d'aparcament,
bé en virtut de concurs públic realitzat a aquest efecte o de forma posterior a la
conclusió d'aquest, mitjançant la sol·licitud individualitzada.
Article 6è.- Quantia de les taxes
La taxa per aparcament de vehicles en l'aparcament subterrani municipal serà
de 288 € anuals per plaça d'aparcament.
Article 7è.- Normes de gestió.
Tant si s'han adjudicat per concessió pública o a través del corresponent concurs
públic o bé s’adjudiquen directament una vegada realitzat el mateix, el sol·licitant haurà
d'abonar l'import de la taxa mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que a
tals efectes autoritze.
Els càrrecs bancaris s'efectuaran de forma trimestral per l'Ajuntament dividint
l'import de la liquidació anual mitjançant trimestres, si bé la liquidació es realitzés
anualment.
En les autoritzacions directes que es duguen a terme amb posterioritat a l'1 de
gener, la taxa es prorratejarà en 12 mensualitats reportant-se la totalitat del trimestre
corresponent al mes en què s’autoritze aquesta reserva.
S'admet com a única forma de pagament la domiciliació bancària, mitjançant
l'autorització a l'Ajuntament del càrrec trimestral de les tarifes que en virtut de la seva
plaça se li haja adjudicat, en els primers cinc dies del mes, per mesos anticipats. A
sol·licitud de l'interessat es podrà acceptar el pagament anual o bianual.

Si realitzat el càrrec per part de l'Ajuntament en el compte corrent a aquest
efecte autoritzat per l'interessat, es produeix la devolució d'un rebut passat al
cobrament, es requerirà a l'interessat, perquè realitzen el pagament en els següents
cinc dies, amb l'advertiment que, de no fer-ho, suposarà la pèrdua de la seva
concessió.
Aquelles persones que hagen estat requerides en dues ocasions successives
perdran automàtica i definitivament l'autorització de l'ús.
Article 8è.- Fiances.
Article 8.1.- Fiances per la Concessió:
Cada adjudicatari en concessió demanial d'una plaça de garatge haurà de
dipositar l'import d'una mensualitat de la taxa per la concessió adjudicada, en el compte
que designarà l'Ajuntament, i en els cinc dies hàbils següents a l'adjudicació definitiva
de la concessió. Aquesta fiança serà retornada a la finalització de la concessió
demanial sempre que es trobe al corrent dels pagaments per aquesta concessió i no
siga deutor de cap sanció per infraccions derivades de la concessió; en aquest cas la
referida fiança s'executarà per a respondre e les quantitats degudes, sense perjudici
que pogués reclamar-se pels llits legals adequats la quantitat que excedís de l'import
de la fiança, si fos el cas.
Article 8.2.- Fiances per comandament a distància per a l'obertura del garatge:
A cada adjudicatari d'una concessió demanial en les modalitats li serà lliurat un
comandament a distància per a l'obertura i tancament del garatge.
Cada adjudicatari serà responsable del correcte manteniment, conservació i ús
del comandament a distància. Aquests adjudicataris dipositaran obligatòriament en el
compte que designarà l'Ajuntament, i en els cinc dies hàbils següents a l'adjudicació
definitiva de la concessió i sempre abans que se'ls lliuren el comandament, un dipòsit
per import de 50,00 € en concepte de fiança per aquest comandament a distància i
targeta.
Aquest dipòsit serà retornat quan a la finalització de la concessió demanial siga
lliurat a l'Ajuntament per l'adjudicatari el comandament a distància
El no lliurament del referit dipòsit suposarà la renúncia a la concessió demanial
adjudicada, quedant aquesta plaça vacant i podent ser adjudicada a qui corresponga
en la llista d'espera.
Aquest dipòsit és diferent i independent del dipòsit d'una mensualitat que haurà
de dipositar tot adjudicatari d'una plaça, per la pròpia concessió.
Article 9è.- Infraccions i sancions
En aquesta matèria s'estarà al que es disposa en la Llei General Tributària
normativa de desenvolupament, i a tals efectes:
1. La falta d'ingrés del deute tributari que resulta de la liquidació correcta de la
taxa dins dels terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària
tipificada en l'article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l'esmentat article.
2. La resta d'infraccions tributàries que es puguen cometre en els procediments
de gestió, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d'acord amb
el que es preveu en la Llei General Tributària i en l'Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
Article 10è.- Legislació Aplicable
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En el no previst en aquesta Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Llei General Tributària, Reglament
General de Recaptació i altres disposicions que resulten d'aplicació.
Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de l'acord d'aprovació definitiva, així com del text íntegre de
l'Ordenança, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’ajuntament Ple en sessió de 21
de març de 2019, i publicada al BOP nº 102 del dia 20 de maig de 2019.

