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AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS

04066-2021
ROSSELL

El Ayuntamiento de Rossell, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2021, acordó aprobar provisionalmente la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y POR RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin haberse presentado reclamaciones, se eleva a definitiva la aprobación provisional 
de dichos acuerdos de conformidad con el art. 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, procediéndose en cumplimiento del art. 17.4 del mismo texto legal, a la publicación íntegra de 
la Ordenanza Fiscal.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I PER RESERVES DE VIA 
PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU

ARTICLE 1. Fonament i objecte.
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, d’acord amb el que es disposa en els articles 

105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en els articles 15 a 27, i 57 del Text Refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Ordenança regula la taxa per entrada de 
vehicles a través de les voreres i per reserves de via pública per a aparcament exclusiu. 

ARTICLE 2. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial de les vies o terrenys públics derivada de l’entrada i sor-

tida de vehicles a través de la vorera per a accedir a garatges, aparcaments, locals, naus industrials, organismes oficials, etc; o de 
l’estacionament de reserva de via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament, parada de vehicles, càrrega i descà-
rrega de mercaderies de qualsevol classe, de persones malaltes o altres situacions degudament justificades, accés a vivendes amb per-
sones amb diversitat funcional o dificultat per a caminar degudament acreditades, desenvolupament d’activitats comercials 
d’establiments autoritzats, preservació d’aparadors, etc. 

ARTICLE 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tribu-

tària, propietaris de les finques a les que la llicència dóna accés a través de la vorera o se li concedeix reserva d’espai de via pública, 
sense perjudici de que posteriorment puguen repercutir el seu import als beneficiaris de la llicència.  

ARTICLE 4. Gestió i utilització.
1. L’Ajuntament atorgarà discrecionalment llicència per a la ubicació de guals permanents i reserva d’espai, tenint en compte els 

interessos públics. Estos interessos o la modificació de les condicions en les que va ser atorgada la llicència podran determinar la revo-
cació de la mateixa.

2. Les llicències atorgades impliquen un ús privatiu d’una porció de vorera, que coincideix amb la distància concedida, exclusiva-
ment per a l’entrada i sortida de vehicles a través de la mateixa a l’immoble.

3. El titular del gual i de la llicència de reserva d’espai haurà de pintar, a càrrec seu, la vorada d’enfront a l’entrada a l’immoble de 
color groc trànsit; ral 1023. Les obres de preparació, reforma o supressió del gual seran realitzades pel seu titular, amb el vistiplau de 
l’Ajuntament, i en tot cas, a càrrec del primer. 

4. Per a la senyalització de les llicències de gual, l’Ajuntament atorgarà la placa identificativa autoritzada. Per tant, una vegada apro-
vada la present ordenança, s’hauran de treure totes les plaques identificatives no autoritzades i reemplaçar-les per les autoritzades.   

5. Per a la senyalització de les reserves d’espai, l’Ajuntament atorgarà la targeta identificativa autoritzada per als vehicles correspo-
nents a cada llicència de gual.

ARTICLE 5. Quota tributària. 
1. L’import de la quota tributària està fixat en l’apartat 2 d’esta ordenança.
2. Les tarifes de la taxa seran:
a. Quan es tracte de llicència d’accés a garatge particular o gual comunitari, on comprendrà un accés mínim de 2,20 x 4,50 m: 
i. Garatge particular: 40 euros metre lineal/anual.
ii. Gual comunitari: 60 euros metre lineal/anual.
b. Quan també es tracte de llicència d’aparcament exclusiu, on es pagarà per reserva de vehicle: 30 euros/anual. 
ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions.
Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa, l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals per tots els aprofitaments 

inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per tots els que immediatament interessen a la seguretat ciu-
tadana o a la defensa nacional.

Les utilitzacions privatives i/o aprofitaments especials dels béns a què al·ludeix l’article 2n que siguen realitzades per aquest Ajunta-
ment i els seus Organismes Autònoms, estaran exempts de l’obligació del pagament d’aquesta taxa. 

Així mateix estaran exemptes de pagament les reserves d’espais per a les parades del servei públic de transport, per a 
l’estacionament de vehicles de persones amb discapacitat, per als serveis d’urgència de centres sanitaris públic. 

ARTICLE 7. Meritació.
La taxa es reportarà el primer dia de l’any natural, si ja estiguera autoritzat l’aprofitament, de conformitat amb l’article 26.1 i 2 del 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En el cas d’alta durant l’any, es reportarà en el dia d’inici efectiu de la utilització o aprofitament i es procedirà a l’ingrés de la part 

proporcional de la quota.
Així mateix quan cause baixa definitiva l’activitat, es podrà retornar, a sol·licitud de l’interessat, la part proporcional de la quota 

anual pel temps que intervinga fins a la fi de l’exercici. 
ARTICLE 8. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles conformement a les Tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i, únicament en el cas 

d’alta, podrà ser prorratejat per trimestres naturals. 
2. Les persones o les entitats interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar 

prèviament la corresponent llicència i formular declaració acompanyant un plànol detallat de l’aprofitament i de la seua situació dins del 
municipi.  

3. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels interessats, concedint-se, en 
el seu cas, les autoritzacions de no trobar diferències amb les peticions de llicències; si s’aprecien diferències, es notificaran les mateixes 
als interessats i es girarà en el seu cas, les liquidacions complementàries que procedeisquen, concedint-se les autoritzacions. Una 
vegada esmenades les diferències pels interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris que procedisquen. 

4. En el cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar la devolució de l’import ingressat.
5. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre no es presente la declaració de baixa per l’interessat. Fins que 

no es produïsca dita declaració de baixa per part de l’interessat, este s’integrarà en el corresponent padró cobratori.
6. La presentació de baixa farà efecte a partir del dia primer de l’any natural següent al de la seua presentació. La no presentació de 

la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa. Perquè es faça efecte la baixa, a la seua presentació haurà d’acompanyar-
se la placa identificativa i l’acceptació per l’Ajuntament de la renúncia a la llicència, que es condicionarà a la supressió del gual i a la 
reposició de la vorada al seu estat primitiu.

7. El titulars de les Llicències d’entrades de vehicles, hauran de proveir-se en aquest Ajuntament, previ pagament del seu import, 
d’una placa segons disseny oficial, que haurà de ser col·locada en lloc visible a l’entrada autoritzada, indicativa de la prohibició 
d’aparcament. En cas de reserva d’espai, hauran de proveir-se en en aquest Ajuntament previ pagament del seu import, d’una targeta 
segons disseny oficial, que haurà de ser col·locada en lloc visible del vehicle. 

8. En cas de perdre o malmetre la placa identificativa del gual o targeta identificativa de la reserva d’espai, el titular de dites llicèn-
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cies haurà de fer-se càrrec del pagament d’una nova placa o targeta. Les plaques i targetes hauran d’estar en bon estat, per poder-se llegir 
les dades identificatives. 

ARTICLE 9. Infraccions i sancions.
En tot el referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en concret els arti-

cles 181 i següents, així com les seues disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l’article 11 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ARTICLE 10. Legislació aplicable.
Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà d’aplicació allò que s’ha fixat en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisen-

des Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com l’Ordenança Fiscal 
General de l’Ajuntament. 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha sigut aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 

21.06.2021, entrarà en vigor aquest dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener 
de 2022, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.»

En Rossell, a 1 de septiembre de 2021
EL ALCALDE, Evaristo Marti Vilaró.
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