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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ 

EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA                                             10211 

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
l’article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de 
data 29 d’octubre de 2012, aprovà provisionalment la modificació 
de determinades ordenances fiscals per a l’any 2013 

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 155 del 6 de novembre de 2012, i atès que ha 
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense 
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han 
esdevingut definitius amb data 14 de desembre de 2012. 

Contra els acords definitius solament es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província. 

A) Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, 
reguladores dels impostos, vigents per l’exercici 2013 i següents: 

Els articles de les ordenances fiscals que a continuació es 
relacionen quedaran redactats de la següent manera: 

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i 
següents la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
impostos: 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 
Reguladora de l’impost de béns immobles 
Article 8. Tipus impositiu i quota 
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base 
liquidable els tipus impositius següents: 
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,55 
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,56 
- Béns immobles de característiques especials: 1,30 
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2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb 
l’import de les bonificacions que siguin d’aplicació. 

La resta de l’ordenança s’adhereix al text/model aprovat per la 
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
num. 149 de 25 d’octubre de 2012. 
Disposició final 
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 29 de octubre 
de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en data 14 de 
desembre de 2012 començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. 

B) Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, 
reguladores de les taxes , vigents per l’exercici 2013 i següents: 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 
Reguladora de la taxa de clavegueram 

En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el 
redactat següent: 

1. La quota tributària correspon a la concessió de la llicència 
o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una 
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 155,55 euros, per 
immoble, més 105,84 euros per cada habitatge o local de negoci 
que integri dit immoble. 

2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels 
serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de 
la naturalesa i destí dels immobles. A aquest efecte, s’aplicarà la 
tarifa següent: 
EUROS 
a) Per cada habitatge, destinat a residència familiar ja sigui de caràcter 
temporal o permanent ......................................................................................... 44,25 
b) Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall 
o al por menor, bars, hotels i similars .................................................................. 46,29 
c) Per cada finca o local destinat a ús industrial ................................................. 76,95 
d) Per cada finca o local destinats a altres usos ................................................. 29,86 

Disposició final 
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 29 de octubre 
de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en data 14 de 
desembre de 2012 començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 

En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el 
redactat següent: 

2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa: 

EUROS 

a) Per cada habitatge 
S’entén per habitatge el que es destinada a domicili de caràcter familiar 
i allotjament que no excedeixin de 10 places. ................................................... 100,75 
b) Establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars, venda de 
comestibles,ûıetc................................................................................................ 151,75 
c) Establiments comercials i petits tallers de reparació de maquinària 
situats  dins del casc urbà. .................................................................................110,60 
d) Establiments industrials, tallers i oficines. ......................................................110,60 

3. Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible 
i corresponen a 1 any. 

4. El Cànon de deposició controlada de residus municipals: 
l’import que correspongui satisfer per aquest cànon serà repercutit 
als destinataris del servei de recollida d’escombraries d’acord 
amb la normativa que és d’aplicació. Es faculta a la Comissió de 
Govern o alcalde per aprovar el padró de contribuents i l’import 
concret a liquidar. (Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament 
de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre 
la deposició de residus). 

Disposició final 
Aquesta  ordenança  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de  la 
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 29 de octubre 
de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en data 14 de 
desembre de 2012 començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 
2013 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
Rosselló, 17 de desembre de 2012 
L’alcalde, Josep Abad Fernández 

  
 


