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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Edicte d’aprovació definitiva de les modificacions d’ordenances fiscals i l’adaptació a les ordenances tipus
aprovades per la Diputació de Lleida
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
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 i
l’article 178.2 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, amb data 5-11-2019, va aprovar provisionalment la modificació de
determinades ordenances fiscals per a l’any 2020 i següents.
Que s’ha publicat l’anunci d’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província número 216, del dia
8-11-2019, i ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, per la qual cosa es publiquen íntegrament els apartats de les ordenances fiscals modificades
com segueix:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici 2020 la modificació d’ordenances fiscals i publicar íntegrament
els apartats modificats que són els que consten tot seguit:
A) Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, amb el següent detall:
El nou text de l’Ordenança és el publicat per l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
tal i com s’especifica a l’apartat segon.
El text de l’article/es de l’Ordenança que es modifica, és:
a) Modificació de l’apartat 1 de l’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...............................................................................................0,80 per cent
Béns immobles de naturalesa rústica................................................................................................0,56 per cent
Béns immobles de característiques especials..................................................................................1,30 per cent
B) Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica:
El text de l’article/es de l’Ordenança que es modifica, és:
Article 4. Exempcions i bonificacions
S’afegeix una nova bonificació de concessió potestativa:
S’estableix una bonificació del 75 per cent de la quota del impost per als vehicles elèctric o híbrids ,
fotovoltaics ,per als vehicles de emissions nul·les, i per aquells que compleixen amb les normes sobre el
nivell d’emissions contaminants definides en les directives EUR 5/V o EUR 6/VI, si es tracta de vehicles
destinats al servei públic o transport de mercaderies. Grup C Camions, Grup D Tractors, segons estableix
l’article 95 del TRLHL.
Segon. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província número 192, de data 4-10-2019, relatiu a les ordenances fiscals següents:
NÚMERO I DENOMINACIÓ
ANNEX

1. Impost sobre bens immobles .............................................................................................................................I
2. Impost sobre activitats econòmiques ...............................................................................................................II
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica ....................................................................................................III
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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 de l’endemà al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Rosselló, 24 de desembre de 2019
L’Alcalde
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