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21 DE DESEMBRE 2000

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA

9515

Finalitzat el termini per presentar reclamacions contra l’acord
d’aprovació inicial adoptat per l’Ajuntament en sessió de 26
d’octubre de 2000 publicat en el BOP núm. 133 de data 2 de
novembre de 2000, relatiu a l’aprovació provisional sobre
modificació ordenances fiscals per a l’exercici del 2001, sense
que s’hagi formulat cap tipus de reclamació, de conformitat amb
l’article 17.4 de la Llei 39/1998 d’Hisendes Locals, aquest acord
es considera elevat a definitiu, fent-se públic la modificació de
les ordenances fiscals modificades, amb indicació dels articles i
apartats modificats del text publicat al Butlletí Oficial de la
Província, les referències del qual s’assenyalen a la respectiva
ordenança.
Contra els acords definitius solament es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
De conformitat amb la normativa citada al començament, es
publiquen els articles modificats de les ordenances dels impostos,
taxes i preus públics.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.
Impost sobre béns immobles
Article 1r. Fet imposable
El fet imposable de l’Impost sobre Béns Immobles està constituït
per:
a) La propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana
dins del terme municipal.
b) La titularitat d’un dret d’usdefruit o de superfície sobre els
béns immobles de naturalesa rústica o urbana dins el terme
municipal.
c) La titularitat d’una concessió administrativa sobre els béns
immobles de naturalesa rústica o urbana dins el terme municipal.
d) La titularitat d’una concessió administrativa per a la gestió de
serveis públics, l’exercici de la qual requereix l’afectació de béns
immobles de naturalesa urbana o rústica dins del terme
municipal.
2. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa urbana els
que defineix amb aquest caràcter l’article 62 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre.
3. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa rústica els
que defineix amb aquest caràcter l’article 63 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre.
Article 2n. Subjectes passius
En són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i així
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mateix les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats
que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat
econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que
siguin:
a) Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals
no recaiguin drets reals d’usdefruit o de superfície i que no hagin
estat objecte de concessió administrativa ni siguin afectes a la
prestació de serveis públics la gestió dels quals s’efectuï en la
forma de concessió administrativa.
b) Titulars d’un dret real d’usdefruit sobre béns immobles urbans
o rústics dins el terme municipal.
c) Titulars d’un dret real de superfície sobre béns immobles
urbans o rústics dins el terme municipal.
d) Titulars d’una concessió administrativa sobre béns immobles
subjectes a l’impost, o sobre els serveis públics a què estiguin
afectats.
Article 3r. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les
persones que siguin causants d’una infracció tributària o que
col⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o
econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o
partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins
el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els actes de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament
dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import
de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat
del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de
l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
6. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles
per qualsevol causa, l’adquirent ha de respondre amb els
esmentats béns del pagament dels deutes tributaris i recàrrecs
pendents per aquest impost, segons el que disposa l’article 76 de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
S’entendrà, a aquests efectes, per deutes tributaris la suma de les
quotes inicialment liquidades per Impost sobre béns immobles i
si s’escau el recàrrec imposat per l’Entitat Metropolitana per a
finançar el transport.
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als
exercicis no prescrits.
7. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals
d’usdefruit o de superfície sobre els béns immobles gravats, el
nou usufructuari o superficiari ha de respondre del pagament dels
deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest impost. El
límit de l’afecció és el mateix establert al punt anterior.
8. El procediment per exigir a l’adquirent el pagament dels
deutes tributaris pendents, a que fan referència els punts 6 i 7,
precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i
requeriment legal de pagament a l’actual propietari.
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Serà preceptiu declarar fallit el crèdit de l’Ajuntament contra el
transmetent, amb caràcter previ a la declaració d’afecció del bé.
9. Quan siguin dos o més els copropietaris en règim de proindiviso d’un bé immoble, respondran solidàriament del
pagament de l’impost a l’empara del que preveu l’article 34 de la
Llei General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà
exigir el compliment de l’obligació a qualssevol dels obligats.
Article 4t. Exempcions
1. Gaudeixen d’exempció els béns següents:
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les comunitats
autònomes o de les entitats locals estan directament afectats a la
defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i
penitenciaris. Així mateix i sempre que siguin d’aprofitament
públic i gratuït, les carreteres, els camins, altres vies terrestres i
els béns de domini públic marítim terrestre i hidràulic.
b) Els que, essent propietat del municipi, estan afectats a l’ús o
els serveis públics.
c) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
d) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a
serveis indispensables per a l’explotació de les esmentades línies.
e) Els de naturalesa urbana i de base imposable inferior a 100.000
pessetes.
f) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte
passiu, la base imposable corresponent a la totalitat de béns
rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 200.000 pessetes.
g) Els centres docents privats acollits al règim de concerts
educatius, en tant mantinguin la seva condició de centres total o
parcialment concertats, sempre que el titular cadastral coincideixi
amb el titular de l’activitat.
h) Aquells dels quals siguin titulars les fundacions i associacions
que compleixin els requisits establerts a la Llei 30/1994, de 24 de
novembre, de Fundacions i sempre que no es tracti de béns cedits
a tercers mitjançant contraprestació, estiguin afectes a les
activitats que constitueixin el seu objecte social i no s’utilitzin
principalment en el desenvolupament d’explotacions
econòmiques que no constitueixin el seu objecte o finalitat
específica.
i) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors,
compleixen les condicions establertes a l’article 64 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.
2. Les exempcions han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de
l’impost que, en tot cas, no pot al·legar analogia per estendre
l’abast més enllà dels termes estrictes.
3. L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de
l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter
retroactiu. Tanmateix, quan el benefici fiscal es sol·licita abans
que la liquidació sigui ferma, es concedirà si en la data
d’acreditament del tribut concorrien els requisits exigits per al
seu gaudiment.
Article 5è. Bonificacions
1. En el supòsit de noves construccions, es pot concedir una
bonificació del 90 per cent en la quota de l’impost, de
conformitat amb l’article 74 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre.
El termini per beneficiar-se de la bonificació comprèn el temps
d’urbanització o de construcció i un any més a partir de
l’acabament de les obres. L’esmentat termini no pot ésser
superior a tres anys a partir de l’inici de les obres d’urbanització
i construcció.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de
complir els següents requisits:
a) Acreditació de la data d’inici de les obres d’urbanització o
construcció que es tracti, la qual es farà mitjançant certificació
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del Tècnic-Director competent de les mateixes, visat pel Col·legi
Professional.
b) Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es
farà mitjançant la presentació dels Estatuts de la Societat.
c) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació no forma
part de l’immobilitzat, la qual es farà mitjançant certificació de
l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç
presentat a l’AEAT, a efectes de l’Impost sobre Societats.
d) La sol·licitud de la bonificació es pot formular des que es pot
acreditar l’inici de les obres.
2. Les vivendes de protecció oficial gaudiran d’una bonificació
del 50 per cent durant el termini de tres anys, comptats des de
l’atorgament de la qualificació definitiva.
3. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns
de naturalesa rústica de les Cooperatives Agràries i d’Explotació
Comunitària de la terra, d’acord amb l’art. 33.4 de la Llei
20/1990, de 19 de desembre, de Cooperatives.
4. Són d’aplicació a la concessió de bonificacions les previsions
contingudes en els punts 2 i 3 de l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 6è. Reduccions
1. Quan es porti a terme la revisió de valors cadastrals,
s’aplicaran durant un període de nou anys les reduccions
previstes a la Llei 53/1997, de 27 de novembre.
Article 7è. Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels
béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o
actualització en els casos i de la manera que la Llei preveu.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, en
la imposable les reduccions que legalment s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable és competència de la
Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el
Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya.
Article 8è. Tipus de gravamen i quota
El tipus de gravamen serà el.0,60 per cent quan es tracti de béns
de naturalesa urbana i el 0,60 per cent quan es tracti de béns de
naturalesa rústica. La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a
la base liquidable el tipus de gravamen.
Article 9è. Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu és l’any natural.
2. L’impost s’acredita el primer dia de l’any.
3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les
modificacions de titularitat, tenen efectivitat a partir de l’any
següent a aquell en què es produeixen, sense que aquesta eficàcia
resti supeditada a la notificació dels actes administratius
corresponents.
Així mateix les alteracions que, d’acord amb l’aprofitament
urbanístic experimentin els béns immobles, per canvis de
naturalesa o d’aprofitament, tindran efectivitat en l’exercici
següent a aquell en què tingueren lloc.
4. Quan l’Ajuntament conegui de la conclusió d’obres que
originen una modificació de valor cadastral, respecte al que
figura en el seu padró, liquidarà l’IBI en la data en què la
Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral
al titular.
5. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent
als exercicis meritats i no prescrits, entenent per aquests els
compresos entre el següent a aquell en què hagi tingut lloc
qualsevol alteració o variació de les contingudes a l’apartat 3
anterior.
6. En el seu cas, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest
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exercici i als anteriors la quota satisfeta per IBI a raó d’altra
configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realitat.
Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés
1. Als efectes previstos a l’art. 77 de la Llei 39/1988, els
subjectes passius, estan obligats a presentar declaracions d’alta,
baixa o variació per les alteracions d’ordre físic, econòmic o
jurídic en els béns immobles que tinguin transcendència a efectes
d’aquest impost.
2. Les declaracions d’alta es presentaran en el Cadastre, o en
l’Ajuntament, acompanyades de la documentació reglamentària
precisa per a l’assignació del valor cadastral. En cas de presentarse en l’Ajuntament, els tècnics municipals realitzaran les tasques
de la seva competència en el cas d’existència de Conveni de
col·laboració subscrit amb el Cadastre i donaran trasllat del
resultat de les mateixes a la Gerència Territorial en el format
establert per aquesta.
3. Les declaracions de modificació de titularitat jurídica del bé es
podran presentar davant l’Ajuntament, acompanyades de còpia
de l’escriptura pública que formalitza la transmissió.
Quan la transmissió de domini es formalitzi en escriptura pública
o es sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en
el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini,
l’interessat quedarà eximit de l’obligació de presentar la
declaració, sempre que al document escripturat o inscrit hi figuri
de forma indubtable la referència cadastral de l’immoble que es
transmet.
4. Si l’Ajuntament coneix de la modificació de la titularitat per
haver obtingut informació de Notaris o del Registre de la
Propietat, o bé perquè l’interessat ha presentat declaració,
modificarà la seva base de dades i, en el format establert, donarà
trasllat de les variacions al Cadastre.
5. Essent competència de l’Ajuntament el reconeixement de
beneficis fiscals, les sol·licituds per acollir-s’hi han d’ésser
presentades a l’administració municipal, davant la qual cal
indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen
la modificació de règim.
6. Les liquidacions tributàries són practicades per l’Ajuntament,
tant les que corresponen a valors-rebut com les liquidacions per
ingrés directe.
7. Contra els actes de gestió tributària, competència de
l’Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició,
previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la notificació expressa o al de
la finalització del període d’exposició pública dels padrons
corresponents.
8. La interposició de recurs no atura l’acció administrativa per al
cobrament, a menys que dins el termini previst per a interposar el
recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte
impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.
No obstant això, en casos excepcionals, l’alcaldia pot acordar la
suspensió del procediment, sense prestació de cap mena de
garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestarne o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la
liquidació que s’impugna.
9. El període de cobrament per als valor-rebut notificats
col·lectivament es determinarà cada any i s’anunciarà
públicament.
Les liquidacions d’ingrés directe han d’ésser satisfetes en els
períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, que són:
a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el
dia 5 del mes natural següent.
b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al
dia 20 del mes natural següent.
10. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari sense que
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el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que
comporta l’acreditament del recàrrec del 20 per cent de l’import
del deute no ingressat, així com el dels interessos de demora
corresponents.
El recàrrec serà del 10 per cent quan el deute s’ingressi abans que
hagi estat notificada al deutor la providència de constrenyiment.
Article 11è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de
Lleida, les facultats de gestió, recaptació i inspecció de l’impost
i aquesta delegació es acceptada, les normes contingudes en
aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’administració delegada.
2. Les modificacions de titularitat es sol·licitaran a l’oficina de
l’Organisme de Gestió Tributària, el qual tramitarà el canvi de
nom, si s’escau, per delegació de la Direcció General del
Cadastre.
En particular, quan l’ORGT conegui de les transmissions de
propietat per haver rebut informació del Registre de la Propietat,
modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis
a la Gerència Territorial del Cadastre.
3. Les declaracions de variacions diferents de les esmentades al
punt anterior podran presentar-se en l’Ajuntament o en l’oficina
de l’Organisme de Gestió Tributària.
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració
en matèria cadastral realitzaran les tasques adients i traslladaran
la documentació corresponent al Cadastre.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la
normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis
de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la
Diputació.
Article 12è. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a
Rosselló, a 26 d’octubre de 2000 començarà a regir el dia 1r de
gener de l’any 2001 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol
element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica dins
l’àmbit d’aquesta Ordenança.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.
Impost sobre activitats econòmiques
Article 1r. Fet imposable
1. L’Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut municipal,
directe i de caràcter real, el fet imposable del qual és el mer
exercici, en el territori nacional, d’activitats empresarials,
professionals o artístiques.
2. Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats
empresarials les de ramaderia independent, les mineres,
industrials, comercials i de serveis.
Article 2n. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les
Entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària
sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les
activitats que originen el fet imposable.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de
sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb la Hisenda Pública
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Article 3r. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les
persones que siguin causants d’una infracció tributària o que
col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o
econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o
partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins
el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els actes de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament
dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import
de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat
del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de
l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones
físiques i jurídiques que succeeixen al deutor en l’exercici de les
explotacions i activitats econòmiques.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat
econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar
de l’Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas
que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes de
l’impost existents en la data d’adquisició de l’explotació
econòmica.
Article 4t. Exempcions
1. Estan exempts de l’impost:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, així
com els seus respectius Organismes autònoms de caràcter
administratiu.
b) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció
en virtut de Tractats o Convenis Internacionals.
c) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats de
Previsió Social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
d) Els organismes públics d’investigació i els establiments
d’ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb
fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les Entitats
Locals, o per Fundacions declarades benèfiques o d’utilitat
pública, y els establiments d’ensenyament en tots els seus graus
que, mancant d’ànim de lucre, estiguessin en règim de concert
educatiu.
e) Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics i
sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter
pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació que per a
l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts
realitzin.
f) A l’empara del que preveu l’article 58 de la Llei 30/1994, de
24 de novembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la
Participació Privada en Activitats d’Interès General, estaran
exemptes les fundacions i associacions per l’exercici d’aquelles

60

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 154

activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat
específica, no generin competència deslleial i els seus
destinataris siguin una col·lectivitat genèrica de persones.
g) La Creu Roja.
2. Els beneficis regulats en les lletres d), e) i f) de l’apartat
anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi,
a instància de part.
3. Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s’han
de presentar, juntament amb la declaració d’alta en l’impost, a
l’entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d’anar
acompanyades de la documentació acreditativa. L’acord pel qual
s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el benefici
s’entén concedit.
4. Les exempcions de caràcter pregat que siguin sol·licitades
abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran
efectes des de l’inici del període impositiu a què es refereix la
sol·licitud, sempre que en la data de l’acreditament del tribut
haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al
gaudiment de l’exempció,
Article 5è. Bonificacions i reduccions
1. De conformitat amb l’establert a la nota comú primera a la
secció segona de les tarifes de l’impost, els que iniciïn l’exercici
de qualsevol activitat professional classificada en aquesta secció,
satisfaran durant els cinc primers anys el 50 per 100 de la quota
de tarifa corresponent. Aquest període caducarà, en tot cas, una
vegada transcorreguts cinc anys des de la primera declaració
d’alta.
2. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre Règim Fiscal de Cooperatives, gaudiran d’una bonificació
del 95% de la quota de les Cooperatives, llurs Unions,
Federacions i Confederacions, així com les Societats Agràries de
Transformació.
3. Els subjectes passius que tinguin dret a les bonificacions
regulades en els apartats anteriors, per complir els requisits
establerts per al seu gaudiment, aplicaran la bonificació
corresponent en la pròpia autoliquidació.
4. En aquest impost no s’apliquen altres reduccions que les
previstes en les tarifes i instruccions de l’IAE.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de
l’impost, així com el coeficient de població i els índex de situació
aprovats per aquest Ajuntament i regulats als articles 7 i 8 de la
present Ordenança.
Article 7è. Coeficient de població
D’acord amb el que preveu l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, el coeficient de població a aplicar sobre les quotes
mínimes municipals fixades en les Tarifes de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques queda establert en l’1,25 per a totes les
activitats exercides en aquest terme municipal.
Article 8è. Índexs de situació
1. Als efectes del que preveu l’article 89 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, les vies públiques d’aquest municipi es
classifiquen en categories fiscals. Annex a aquesta Ordenança
fiscal figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió
de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d’elles.
2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l’índex
alfabètic abans esmentat seran considerades de categoria fiscal
2a, amb el índex de situació 1,2, i romandran en la susdita
classificació fins al primer de gener de l’any següent a aquell en
què el Ple d’aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal
corresponent i n’aprovi la inclusió a l’índex alfabètic de vies
públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient
assenyalat a l’article 7è. d’aquesta Ordenança, i atenent la
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categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en
què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula d’índexs
següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

2a

Índex aplicable
1,10
1,20
4. L’índex aplicable a qualsevol local ve determinat pel
corresponent a la categoria del carrer on tingui assenyalat el
número de policia o on estigui situat l’accés principal.
Article 9è. Període impositiu i acreditament
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte
quan es tracta de declaracions d’alta, en aquest cas comprendrà
des de la data de començament de l’activitat fins el final de l’any
natural.
2. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les
quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de
declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no
coincideixi amb l’any natural, en el supòsit del qual les quotes se
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals
que resten per finalitzar l’any, inclòs el de començament de
l’exercici de l’activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de
l’activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals,
exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi
els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de
la quota corresponent als trimestres naturals en els que no
s’hagués exercit l’activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits
de fusions, escissions i aportacions de branques d’activitat
regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 43/1995, de
27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions
d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats
que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran efectes a
partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es
produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de
què es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui
lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del
prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes
entitats hagin fet efectivament l’activitat.
3. Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes
per actuacions aïllades, l’acreditament es produeix per la
realització de cadascuna d’elles.
Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés
1. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest
impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació
d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions que
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels
instruments de cobrament, resolució dels recursos que
s’interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la
informació i l’assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària competència de
l’Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició,
previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des de:
a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de
liquidacions d’ingrés directe.
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició
pública del corresponent padró, en el cas que el tribut s’exaccioni
mitjançant padró.
3. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa
de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposarlos, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte
impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l’òrgan competent pot
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acordar la suspensió del procediment, sense presentació de
garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en
la liquidació que s’impugna.
4. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els
períodes fixats pel Reglament General de Recaptació, aprovat pel
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi
efectuat l’ingrés s’iniciarà la via de constrenyiment i s’aplicarà el
recàrrec establert en la Llei General Tributària.
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de
l’endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia
del seu ingrés, i el susdit interès s’aplicarà sobre el deute
tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.
El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què
s’acrediti, fixat conforme al que disposa l’article 58.2.c) de la
Llei General Tributària.
6. Quan l’Ajuntament tingui atribuïdes les competències en
matèria de gestió censal, segons l’establert en l’article 92.1 de la
Llei 39/1988, l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació amb
els impresos aprovats a l’efecte per l’entitat local.
Article 11è. Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’Ajuntament,
o l’Ens al qual hagi delegat aquest les seves competències de
gestió tributària, exercirà les funcions d’inspecció de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, que comprendran la comprovació
i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si
s’escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió
o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit,
exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
Article 12è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de
Lleida, les facultats de gestió, recaptació i inspecció de l’impost
i aquesta delegació es acceptada, les normes contingudes en
aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’administració delegada
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la
normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis
de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la
Diputació.
Article 13è. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a
Rosselló a 26 d’octubre de 2000 començarà a regir el dia 1r. de
gener de l’any 2001 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol
element d’aquest Impost, seran d’aplicació automàtica dins de
l’àmbit d’aquesta Ordenança.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Impost d’activitats econòmiques
Annex de carrers de la població amb indicació de la seva
categoria fiscal de les vies públiques i índex de situació:
Categoria Fiscal 1a- Índex Situació 1,1
Categoria Fiscal 2a- Índex Situació 1,2
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TIPUS VIA

CARRER

CAT. FISCAL

.
Camí
Camí
Carrer
Plaça
Carrer
.
Urbanització
Avinguda
Avinguda
Carrer
.
Plaça
Camí
Carrer
Carrer
Plaça
Travessera
Avinguda
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Urbanització
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Urbanització
Carrer
Carrer
Plaça
Travessera
.
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Urbanització
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Ronda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
.
Urbanització
Carrer
Carrer
Travessera
Carretera
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Afores
Albelda
Almacelles
Almogàvers
Aviador
Balmes
Bloques Sant Pere
Camí Almacelles
Canal de Pinyana
Catalunya
Celler
Colònia Al-Kanis
Creu (La)
De Benavent
Eral
Escoles
Església
Esports
Esports (Dels)
Francesc Macià
Fruita (La)
Gaudi
Graver Baix
Graver Dalt
Guillem De Rosselló
Jaume I
La Coma
La Pau
Magisteri
Major
Major
Mossèn Cinto Verdaguer
Molí
Muntaner
Noguera (La)
Nord
Nou
Nova
Nova
Papelera Alier
Pau Casals
Ponent
Ramon Berenguer IV
Raval
Roca Fumada
Rosella
Sant Antolí
Sant Antoni
Sant Jordi
Sant Josep
Sant Pere
Segrià
Sitges
Socos
Sol (Del)
Torre Montañes
Tossa (La)
Únic (Al-Kanis)
Unió
Unió
Vall d’Aran
Valleta
Verge de Montserrat
Verge del Pilar
Verge del Roser

2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

ÍNDEX SIT.

1,2
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 1r. Fet imposable
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut
directe, que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa,
aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la
seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat
matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi
causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es consideraran
aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula
turística.
3. No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres
per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular
excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres
limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.
Article 2n. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el
permís de circulació.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de
sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb la Hisenda Pública
Article 3r. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les
persones que siguin causants d’una infracció tributària o que
col ⋅laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o
econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o
partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins
el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els actes de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament
dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import
de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat
del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de
l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
Article 4t. Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats
locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines
consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera
acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països,
identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva
extensió i grau.
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c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina
a Espanya i del seus funcionaris o membres amb estatus
diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a
l’assistència sanitària, que pertanyin a la Creu Roja.
e) Els cotxes dels invàlids la tara dels quals no sigui superior a
300 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una
velocitat superior a 40 km/h., projectats i construïts especialment
-i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o
incapacitats físics. Els adaptats per a la seva conducció per
persones amb discapacitat física, sempre que la seva potència
sigui inferior a 14 o 17 cavalls fiscals i pertanyin a persones
minusvàlides o discapacitades físicament, amb un grau de
minusvalia inferior al 65 per 100, o igual o superior al 65 per 100,
respectivament. En qualsevol cas, els subjectes passius
beneficiaris d’aquesta exempció no podran gaudir-la per més
d’un vehicle simultàniament.
f) Els vehicles de potència inferior a 17 cavalls fiscals, que siguin
destinats a ser utilitzats com autoturismes especials per al
transport de persones amb minusvalia en cadira de rodes, bé
directament o prèvia la seva adaptació. A aquests efectes es
consideren persones amb minusvalia a qui tingui aquesta
condició legal en grau igual o superior al 33 por 100, d’acord
amb el barem de la disposició addicional segona de la Llei
26/1990, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen a la
Seguretat Social les prestacions no contributives.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat
anterior els interessats hauran de justificar la destinació dels
vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les
persones que es transporten amb el vehicle pel qual es sol·licita
l’exempció, així com del tipus de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en
règim de concessió administrativa atorgada pel municipi de la
imposició.
h) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la
Cartilla d’Inspecció Agrícola.
2. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les
lletres e) f) i h) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats
hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques
dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop
declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document
que acrediti la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb
posterioritat al meritament de l’impost, referents a liquidacions
que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment
de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre
que s’hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret
quan es merita l’impost.
Article 5è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s’incrementaran per
l’aplicació sobre les mateixes del coeficient 1,20. Aquest
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat
quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior,
el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

QUOTES

a) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals ..............................................2.520
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals ...........................................6.804
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.......................................14.364
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals.......................................17.892
De més de 20 cavalls fiscals ..............................................22.362
b) Autobusos
De menys de 21 places.......................................................16.632
De 21 a 50 places ...............................................................23.688

21 DE DESEMBRE 2000
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 154
QUOTES

De més de 50 places ...........................................................29.610
c) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil....................8.442
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil .....................16.632
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil.........23.688
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil......................29.610
d) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals ............................................3.528
De 16 a 25 cavalls fiscals .....................................................5.544
De més de 25 cavalls fiscals ..............................................16.632
e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil.....3.528
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil .......................5.544
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil......................16.632
f) D’altres vehicles
Ciclomotors .............................................................................882
Motocicletes fins a 125 cc.......................................................882
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc......................1.512
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc......................3.024
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc...................6.048
Motocicletes de més de 1.000 cc. ......................................12.096
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta
d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de
Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà
l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la regla
3a de l’article 1r. del RD 1576/1989, de 22 de desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a
l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter
general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament General de
Vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles.
Article 6è. Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en
el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el
període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta
adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la
quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà
la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en
l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per
substracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la quota per
trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part
de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des
de la meritació de l’impost fins a la data en què es produeix la
baixa en el Registre de Trànsit.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i
s’hagi satisfet la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar
l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li
correspon percebre.
Article 7è. Règims de declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió
dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a
l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle.
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests
es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes
d’aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant
l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es
comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una
declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest
Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que
s’escaigui i la realització de la mateixa. S’acompanyarà la
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documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el
certificat de les seves característiques tècniques i el Document
Nacional d’Identitat o el Codi d’Identificació Fiscal del subjecte
passiu.
3. Proveït de la declaració-liquidació, l’interessat podrà ingressar
l’import de la quota de l’impost resultant de la mateixa a l’oficina
gestora, o en una entitat bancària col·laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle,
l’oficina gestora verificarà que el pagament s’ha fet en la quantia
correcta i deixarà constància de la verificació a l’imprès de
declaració.
4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que
consti en el permís de circulació del vehicle, els subjectes passius
hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al
cobrament.
Article 8è. Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la
circulació, el pagament de les quotes anuals de l’impost es
realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el període de
cobrament que fixi l’Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà
d’Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres
mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En
cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos
mesos.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les
quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró
anual.
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del
Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de
Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili.
Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre
baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.
3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per
termini d’un mes comptat des de la data d’inici del període de
cobrança, perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en
el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al
públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província
simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
Article 9è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de
Lleida, les facultats de gestió, recaptació i inspecció de l’impost
i aquesta delegació es acceptada, les normes contingudes en
aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’administració delegada
2. La declaració-liquidació de l’impost que procedeix practicar
en el cas de noves adquisicions de vehicles es presentarà a
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària ubicada a la
Prefectura de Trànsit. En aquest lloc es podrà fer l’ingrés
corresponent o bé, en el supòsit que prèviament s’hagi ingressat
en entitat col·laboradora, es verificarà l’import de
l’autoliquidació. Si l’import ingressat fos incorrecte,
l’Organisme de Gestió Tributària practicarà la liquidació
complementària que procedeixi.
En tot cas, la comprovació que el pagament s’ha fet en la quantia
correcta precedirà a l’acte de matriculació per part de Trànsit.
3. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que,
sobre modificacions de padró comunicarà Trànsit i procedirà a
l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la
normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis
de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la
Diputació.
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Article 10è. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a
Rosselló a 26 d’octubre de 2000 començarà a regir el dia 1r. de
gener de l’any 2001, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els
articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol
element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins
l’àmbit d’aquesta Ordenança.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9.
Taxa pel subministrament d’aigua, gas, electricitat
Article 5. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següent:
Tarifa primera. Subministrament aigua
PESSETES
A. Consum domèstic
Aigua vivenda.......................................................................7.380
B. Consum granges
Aigua granges de boví i porquí..........................................48.300
Aigua altres granges ...........................................................34.155
C. Consum industrial
Aigua comerç, bars, cinemes i indústries de menys de 10
treballadors ...........................................................................8.755
Aigua indústries de més de 10 treballadors .......................48.301
Aigua altres no inclosos en aquest epígraf...........................8.755
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Drets d’escomesa a la xarxa general immoble...................18.750
Per cada habitatge o local de negoci..................................12.500
2. Tindrà la consideració de consum domèstic l’aigua
subministrada a vivendes i habitatges familiars, per a ús exclusiu
de les persones que l’habitin.
3. Tindrà la consideració de consum industrial l’aigua
subministrada a instal·lacions i edificis que estiguin destinats a
activitats industrials o comercials, o que l’activitat que s’hi
desenvolupi estigui subjecta a l’impost sobre Activitats
Econòmiques.
4. Sobre aquestes tarifes s’aplicarà l’IVA corresponent.
Disposició Final. La present ordenança entrarà en vigor el dia de
la seva publicació en el BOP i començarà a aplicar-se a partir del
dia 1 de gener de l’any 2001, romanent en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
La resta de l’ordenança no ha sofert modificació, havent estat
publicada el dia 31 de desembre de 1998, BOP núm. 157.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
Taxa pel servei municipal d’escorxador
Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
Sacrifici porc per unitat .................................................800 ptes.
Sacrifici Xais per unitat .................................................400 ptes.
No es troba inclosa amb aquesta tarifa l’IVA amb el tipus vigents.
Disposició Final. La present ordenança entrarà en vigor el dia de
la seva publicació en el BOP i començarà a aplicar-se a partir del
dia 1 de gener de l’any 2001, romanent en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
La resta de l’ordenança no ha sofert modificació, havent estat
publicada el dia 31 de desembre de 1998, BOP núm. 157.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següent:
Matrícula......................................................................4.000 ptes.
Quota mensual ...........................................................14.000 ptes.

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes
contingudes en el punt anterior es reduiran en un 25%.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se
l’imprès que facilitarà el Departament de Serveis Socials,
adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a
satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament,
previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
Disposició final. La present ordenança entrarà en vigor el dia de
la seva publicació en el BOP i començarà a aplicar-se a partir del
dia 1 de gener de l’any 2001, romanent en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
La resta de l’ordenança no ha sofert modificació, havent estat
publicada el dia 31 de desembre de 1998, BOP núm. 157.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
Taxa pel servei de clavegueram
Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent 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 18.750 pessetes,
per immoble, més 12.500 pessetes 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:
PESSETES

A. Per cada habitatge, destinat a residència familiar ja sigui de
caràcter temporal o permanent ............................................3.609
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o
al por menor .........................................................................5.413
C. Per cada finca o local destinat a ús industrial .................9.015
D. Per cada local destinat a hotels, bars i similars...............5.413
E. Per cada finca o local destinat a altres usos ...................5.413
La resta de l’ordenança no ha sofert modificació, havent estat
publicada el dia 28 de desembre de 1993, BOP núm. 156.
Rosselló, 15 de desembre de 2000.
L’alcalde, Genís A. Casanovas Jover.
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