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Número de registre 5396

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Anunci acord provisional modificació ordenances fiscals 

Anunci d’exposició publica, emès per l’Ajuntament, dels acords provisionals de modificació de les 
ordenances fiscals

L’Ajuntament en sessió del Ple amb data 14 de maig de de 2015, ha aprovat amb el quòrum legalment 
exigible, entre d’altres, els acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 
9, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, amb el següent detall:
a) Modificació de l’apartat 1 de l’article 6. Quota Tributaria.

Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

ÚS DOMÈSTIC EUR/M3
Bloc 1 (0-12 m3/mes) 0,6042 
Bloc 2 (12-30 m3/mes) 0,7620 
Bloc 3 (>30 m3/mes) 1,1036 

EUR/M3
ÚS INDUSTRIAL Bloc 1 0,7620 

EUR/MES
QUOTA SERVEI 4,1139 

EUR/MES
QUOTA MANTENIMENT DE COMPTADORS 2,0340 

EUR/M3
TARIFA SOCIAL Bloc 1 (0-9 m3/mes) 0,3625 

2. Connexions i d’altres
Drets d’escomesa a la xarxa general de l’immoble......................................................................... 152,21 euros
Per cada habitatge o local de negoci............................................................................................... 101,47 euros

B . S’afegeix un nou article a l’ordenança del següent tenor:

Ajuts i bonificacions del rebut de l’aigua
1. Tarifa social Municipal i de la repercussió del Cànon de l’Aigua (ACA).
La tarifa social es concedirà a totes aquelles persones que compleixin algun dels següents requisits:

Ser abonat titular del contracte de subministrament d’aigua a l’habitatge d’ús domèstic que compleixin els 
següents requisits: 
- Tenir 60 o més anys d’edat i percebre una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, o 
ser perceptors de l’extint “Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez” o pensions no contributives de jubilació i 
invalidesa.
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- Formar part d’una unitat familiar amb tots els seus membres a l’atur.

En aquests casos, serà d’aplicació tant la bonificació en la tarifa municipal de l’aigua com en els impostos 
del Cànon de l’Aigua.

• L’aplicació de la tarifa de cànon social depèn del consum de la factura. Quan una factura emesa a 
un abonat que gaudeix de la tarifa social ha superat la dotació de 9 m3 mensuals, l’abonat no té dret 
a gaudir d’aquesta tarifa i se li aplicaran les tarifes ordinàries vigents. La tarifa social s’aplicarà 
conjuntament amb la tarifa de cànon social. La pèrdua del dret a gaudir del cànon social comportarà 
la pèrdua de gaudir de la tarifa social d’aigua.

La sol·licitud i presentació de la documentació l’ha de realitzar directament el titular del contracte de 
subministrament i consultar-la a www.gencat.cat/aca, i fer la a través del web. Un cop resolt positivament el 
dret a la bonificació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, i comunicada la resolució a Aqualia, l’aplicació 
de la tarifa social municipal serà automàtica en la propera factura i pels dos conceptes. 

Documentació que és necessari presentar:

Pensionistes:

• Sol·licitud d’aplicació del tipus social de la repercussió del cànon de l’aigua, complimentada pel 
sol·licitant.

• Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del sol·licitant.

• Certificat d’empadronament del sol·licitant.

• Certificat emès per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Immigració, 
acreditant ser beneficiari d’una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

• Fotocòpia de la darrera factura de l’empresa subministradora d’aigua, on es constati que el 
sol·licitant és el titular del contracte de l’aigua.

Aturats:

• Sol·licitud d’aplicació del tipus social de la repercussió del cànon de l’aigua complimentada pel 
sol·licitant.

• Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del sol·licitant.

• Fotocòpia del llibre de família o documentació similar (només en cas de famílies de dos o més 
membres).

• Certificat de convivència del sol·licitant (ha d’aparèixer tots els empadronats).

• Model de declaració responsable que inclogui la relació de convivents aturats autoritzant la 
comprovació de les dades, complimentat pel sol·licitant.

• Fotocòpia de la darrera factura de l’empresa subministradora d’aigua, on es constati que el 
sol·licitant és el titular del contracte de l’aigua.
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2. Tarifa municipal bonificada i de la repercussió del cànon de l’ACA per a grups de convivència de 4 o més 
persones.
La tarifa bonificada de subministrament d’aigua potable per als grups de convivència de 4 o més membres 
consisteix en l’ampliació dels trams de consum, a partir del quart membre de la unitat familiar o de 
convivència.

Així, als habitatges de residència habitual en els que convisquin 4 o més persones els límits dels trams del 
consum s’incrementaran:
- El límit del primer tram de consum s’incrementarà en 3 m3/mes per cada persona addicional.
- El límit del segon tram de consum s’incrementarà en 5 m3/mes per cada persona addicional. 

La tarifa bonificada per a grups familiars o de convivència per a 4 o més persones es concedirà a totes 
aquelles persones que compleixin algun dels següents requisits:
- Ser família nombrosa (3 o més fills empadronats a la mateixa vivenda).
- Ser grup de convivència o unitat familiar a partir de 4 o més persones empadronades en un mateix 
habitatge.
- Llars amb persones amb grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut 
per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Cada persona amb aquest grau de 
disminució o dependència computa com a dues persones a efectes de considerar l’ampliació de trams.

La sol·licitud i tramitació de la tarifa municipal bonificada d’ampliació de trams es pot realitzar a:
- Oficina d’Aqualia, ubicada a l’Ajuntament de Rosselló. L’horari d’atenció és els dimecres de 10h a 13h.
- A través de l’Agència Catalana de l’Aigua

Un cop resolt positivament el dret a la bonificació, l’aplicació de la tarifa bonificada d’ampliació de trams serà 
automàtica en la propera factura.

Documentació que és necessari presentar:
El formulari de sol·licitud d’ampliació de trams emplenat, autoritzant a l’Agència Catalana de l’Aigua a 
realitzar consultes als organismes competents respecte al nombre de persones que conviuen al mateix 
habitatge. Si no s’autoritza la consulta, cal presentar junt amb la declaració el certificat de convivència 
(document que demostra on i amb qui està empadronada una persona, i que es pot aconseguir a les 
oficines de l’Ajuntament).

Addicionalment, les persones amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència 
han de presentar la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

3. Tarifa municipal d’aigua bonificada per a famílies monoparentals.
Gaudiran d’una bonificació del 10% en les tarifes dels blocs de consum d’aigua 1r, 2n i 3r, que romanen de 
l’Article 6è. les famílies monoparentals.

Per gaudir de l’esmentada bonificació la unitat familiar haurà de tenir la seva residència habitual al terme de 
Rosselló. La bonificació anterior, únicament serà d’aplicació a la vivenda on consta la residència habitual de 
la unitat familiar.

La sol·licitud i tramitació de la tarifa municipal bonificada per a famílies monoparentals es pot realitzar a:
-  L’Ajuntament de Rosselló. 

Un cop resolt positivament el dret a la bonificació, es traslladarà al concessionari per la seva aplicació en la 
propera facturació.
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Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi 
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2015 i 
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin 
referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març 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, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a 
la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes

En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Rosselló, 26 de maig de 2015
L’Alcalde

———

Administració Local 43


		Diputació de Lleida
	2015-06-05T13:11:12+0200
	es_ca
	e-bop




