
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA 9755

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, l’article 162.3 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament, en
sessió plenària de data 4 d’octubre de 2001, aprovà
provisionalment la modificació d’ordenances fiscals per a l’any
2002.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals han esdevingut definitius.
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 acords definitius de la nova imposició i el text
íntegre de les modificacions de les ordenances dels impostos,
taxes i preus públics.

ANNEX A
Text íntegre de les ordenances fiscals de nova imposició

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
Reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor
d’empreses explotadores de subministraments que afectin

la generalitat o una part important del veïnat
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e), 20.3.k) i 24.1 de
la Llei 36/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministraments que afectin la generalitat del veïnat, o una part
important del mateix, que es regirà per la present ordenança
fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que
afectin la generalitat o una part important del veïnat.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis

de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat,
de telecomunicacions i altres anàlogues que disposin o utilitzin
xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o
que n’estiguin instal·lades, amb independència de la titularitat de
les xarxes o les instal·lacions. També quedaran obligades al
pagament les empreses que exploten la xarxa de comunicació
interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o
qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic
o privat.
2. En el cas que l’aprofitament especial comporti la destrucció o
el deteriorament de domini públic local, el beneficiari, la persona
o l’entitat en qüestió queda obligada, independentment del
pagament de la taxa que s’escaigui, a reintegrar el cost total de
les despeses de reconstrucció o reparació respectives i a
dipositar-ne prèviament l’import. Si els danys són de caràcter
irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa
quantitat que el valor dels béns destruïts o de l’import del
deteriorament efectivament produït.
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de
sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un
representant com a domicili en territori espanyol, als efectes de
les seves relacions amb la hisenda pública.
Article 4. 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. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti
aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local,
el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què
hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit
previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en
quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del
deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les
indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el present
apartat.
Article 5. Beneficis fiscals
Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a Telefónica
Española, S.A. es consideren englobades en la compensació en
metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 de
l’article 4, de la Llei 15/87, de 30 de juliol, de tributació de la
Compañía Telefónica Nacional de España, segons la redacció
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establerta per la disposició addicional vuitena de la Llei 39/88, de
28 de desembre.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa és, en tot cas i sense cap excepció, l’1,5%
dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin
anualment en el terme municipal les empreses explotadores
assenyalades en l’article 3 d’aquesta ordenança.
2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració
d’ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda
anualment en el terme municipal per les empreses explotadores
de serveis de subministrament els ingressos obtinguts en el
període esmentat per aquestes empreses a conseqüència dels
subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents
de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió,
desconnexió i substitució dels comptadors, equips o
instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en
la prestació dels serveis esmentats i, en general, tots aquells
ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis
resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com
privades, que les empreses poden rebre
b) Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre
títol lucratiu
c) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que
siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades
que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat
anterior
d) Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol
altres de naturalesa anàloga
e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a
l’immobilitzatge
f) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que
formen part del seu patrimoni
g) Els altres ingressos procedents de conceEuros diferents dels
previstos en l’apartat 1 d’aquest article
4. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es
poden minorar exclusivament per les partides corresponents a
imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte
d’anul·lació o rectificació.
No són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits.
5. Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les
empreses explotadores de serveis de subministraments, són
compatibles amb l’impost sobre construccions d’obres i
instal·lacions i amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui
establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència local, de les que les esmentades
empreses hagin de ser subjectes passius.
6. La taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà de ser
satisfeta tant per les empreses prestadores de serveis de
subministraments que utilitzin la pròpia xarxa de distribució que
ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals,
com per aquelles empreses que utilitzin la xarxa destinada a la
generalitat del veïnat en règim de peatge.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita en el moment en què les empreses procedeixin
a la facturació dels serveis prestats als seus clients.
Article 8. Període impositiu
Sens perjudici d’allò que disposa l’article 4.3 del Reial decret
2066/99, del 30 de desembre, pel que fa a les obligacions de les
companyies distribuïdores d’energia elèctrica el període
impositiu és l’any natural.
Article 9. Règim de declaració i ingrés
Les empreses de serveis presentaran abans del dia 30 d’abril de

cada any autoliquidació de les taxes meritades durant l’exercici
anterior i procediran al seu ingrés al compte que indiqui
l’Ajuntament.
Un cop rebuda la liquidació l’Ajuntament procedirà a la seva
comprovació i donarà conformitat a la mateixa o, en el seu cas,
presentarà les observacions que cregui convenients.
Article 10. Facultats d’inspecció
La comprovació i inspecció de les taxes regulades en aquesta
ordenança correspon als serveis d’inspecció d’aquest Ajuntament
d’acord amb els procediments, potestats i continguts que es
regulen a la Llei general tributària i les seves normes de
desenvolupament.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació, en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2001, i
que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de
2001, entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de
2002 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21
Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor

d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic
per prestar els serveis de subministraments que no

afectin la generalitat del veïnat
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de conformitat
amb el que disposen els seus articles 15 a 19, aquest Ajuntament
estableix la taxa per aprofitaments especials del domini públic
local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic
per a prestar els serveis de subministraments que no afectin la
generalitat del veïnat, que es regirà per la present ordenança
fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de
subministraments que no afectin la generalitat o una part
important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre
que per a la prestació del servei de subministrament calgui
utilitzar una xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada
de les vies públiques municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats que utilitzen el
domini públic per a prestar els serveis de subministrament de gas,
electricitat, telèfon i altres d’anàlogues, així com les empreses
que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica, a favor de les quals s’atorguin les llicències
d’aprofitament especial, o les que es beneficien d’aquest
aprofitament en cas d’haver procedit sense l’autorització
corresponent.
2. Per a tenir la condició de subjectes passius de la taxa regulada
en la present ordenança cal que:
a) L’empresa presti els serveis referenciats al punt 1 directament
als consumidors finals
b) Els subministraments no afectin la generalitat o una part
important del veïnat
3. No estan subjectes a aquesta taxa les empreses que prestin els
serveis referenciats en el punt 1 a la generalitat o una part
important del veïnat, les quals hauran de satisfer la taxa per
aprofitament especial a favor d’empreses explotadores de
subministrament que afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat.
4. Les empreses propietàries de les xarxes necessàries per als
serveis de subministrament referenciats en el punt 1 que no els
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prestin directament estan subjectes a la taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública, regulada en
l’ordenança fiscal corresponent.
Article 4. 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. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti
aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local,
el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què
hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit
previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en
quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del
deteriorament dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les
indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el present
apartat.
7. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència
de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos
a la Llei general tributària.
Article 5. Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es
produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini
públic local, la base imposable està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin
anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es
refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi d’utilitzar la
xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de la taxa està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en
el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar
al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració
d’ingressos bruts els que obtingui l’empresa en el terme
municipal per la facturació dels subministraments que
constitueixen l’objecte de la seva activitat.
4. Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les
empreses o entitats assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2
d’aquesta ordenança, són compatibles amb l’impost sobre

construccions, obres i instal·lacions i amb altres taxes establertes,
o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les quals les
esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base
imposable definida a l’article 5 d’aquesta ordenança
Article 7. Acreditament de la taxa
1. La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del
domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament.
2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques es perllonguen a varis
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de
cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà
l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació.
2. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials
que es realitzen al llarg de varis exercicis, les companyies
subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament abans del
30 d’abril de cada any la declaració-liquidació corresponent a
l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici immediatament
anterior.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la
quantitat satisfeta al propietari de les xarxes per tal de justificar
la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la
present ordenança.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui
satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en
els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i
practicarà liquidació definitiva, que es notificarà als interessats
als efectes pertinents.
Article 9. Convenis de col·laboració
Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o
amb els seus representants, per tal de simplificar el compliment
de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.
Article 10. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en
relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de
l’ordenança general.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació, en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2001, i
que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de
2001, entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de
2002 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
Reguladora del preu públic per la prestació

de serveis en la emissora municipal
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article
41, ambdós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics per la
prestació de serveis i realització d’activitats en la Emissora
Municipal, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de
l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització del servei de difusió de notícies i
missatges per mitjà de l’emissora municipal.
Article 3. Concepte
A) S’entén per publicitat tota forma de missatge radiofònic fet a
canvi d’una remuneració per ordre d’una persona física o
jurídica, pública o privada, i relatiu a una activitat comercial,
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industrial, artesana o professional, amb l’objecte de promoure de
forma directa o indirecta la contractació de béns mobles o
immobles, serveis, drets i obligacions.
A.1. Formes publicitàries
a) Falca publicitària: forma compacta de publicitat que es
caracteritza per ser breu, repetible i sense relació amb la
programació en la qual s’insereix
b) Publicitat directa: forma de publicitat de curta durada narrada
pel mateix locutor/a del programa
c) Publireportatge: espai publicitari de durada superior (que pot
arribar aproximadament a 15 minuts) que pren diferents formes
(entrevista, monòleg,...) i que té la finalitat de promoure la
compra d’un producte o servei o d’un conjunt de productes o
serveis
Publireportatge no participat: publireportatge que queda
totalment diferenciat de les intervencions del conductor/a del
programa.
Publireportatge participat: publireportatge en què el locutor/a
intervé de forma activa, excedint les salutacions d’introducció o
de comiat.
B) Patrocini: qualsevol contribució al finançament de programes
de ràdio, realitzada per una entitat o empresa (patrocinador) no
vinculada a les activitats de radiodifusió, on aquest promou el seu
nom, la seva marca, les seves activitats o realitzacions.
Formes de patrocini
B.1) Patrocini simple: contribució al finançament d’un espai de
radiodifusió per tal de promoure el nom, imatge, marca, activitats
o realitzacions del patrocinador
B.2) Patrocini de participació: publicitat d’esdeveniments o de
productes propis o patrocinats per la pròpia emissora
C) Bartering: programa finançat per una marca o empresa i que
s’adapta a les conveniències publicitàries, missatge i filosofia
d’aquesta. Es diferencia d’un publireportatge llarg perquè té una
estructura narrativa idèntica a un programa i una durada superior.
Sovint en el decurs del programa hi ha d’altres formes
publicitàries (falques, publicitat directa,...). La durada d’aquests
espais és superior a la dels publireportatges. El conductor/a del
programa és sempre el propi de l’emissora o, almenys, es
presenta com a tal.
D) Premis i regals: premis, regals o ofertes que es donen als
radiooients o als concursants sempre que hi hagi una menció
explicita del nom comercial o del producte o servei.
1. Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen
prestacions patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels
usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats
desenvolupades en la emissora municipal.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic,
cessessin en la prestació del servei les emissores privades que
actualment concorren en la realització d’activitats similars a les
que es desenvolupen en la emissora municipal, el preu públic es
transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el
punt anterior, l’Ajuntament aprovarà l’ordenança fiscal
corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis en la
emissora municipal, que entrarà en vigor a partir de la data en què
es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació
definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en la emissora municipal de
caràcter periòdic hagin de transformar-se en taxa, per la causa
prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació
individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa
coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic
al que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el
supòsit que la quota de la taxa resulti incrementada respecte de

l’import del preu públic al qual substitueix, sempre que aquest
increment es correspongui amb una actualització de caràcter
general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta
ordenança les persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de
la prestació de serveis o realització d’activitats a què es refereix
l’article 1.
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la
fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent, per a cada un
dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:

EUROS/MES

Contracte A:
4 anuncis cada dia (28 falques setmanals i 120 al mes) ......60,10
Descompte per contracte anual (25%) .................................45,08
Contracte B:
3 anuncis cada dia (21 falques setmanals i 90 al mes) ........48,08
Descompte per contracte anual (25%) .................................36,06
Contracte C:
2 anuncis cada dia (14 setmanals i 60 al mes). ....................36,06
Descompte per contracte anual (25%) .................................27,05
Contracte D:
1 anunci cada dia durant un mes (30 falques al mes). .........19,59
Descompte per contracte anual (25%) .................................14,70
Contracte E:
4 anuncis a la setmana. .........................................................12,02
Descompte per contracte anual (25%) ...................................9,02
Contracte F:
2 anuncis a la setmana. ...........................................................6,97
Descompte per contracte anual (25%) ...................................5,23
Contracte G:
1 anunci a la setmana. ............................................................3,61
Descompte per contracte anual (25%) ...................................2,71

EUROS

Contracte H:
1 anunci solt emès en hora determinada ................................3,76
Contracte I:
1 pregó emès 4 cops/dia .........................................................1,80
• En aquest preu està inclosa la modificació de l’anunci un cop
al mes (si ho demana el client), Si és necessari canviar l’anunci
més d’un cop al mes (per ofertes setmanals, etc…), caldrà afegir
un suplement de 1,80 euros per cada modificació de l’anunci.
• La durada d’una falca (anunci) serà de 20 segons. Si es desitja
que l’anunci sigui més llarg, s’aplicarà un suplement
proporcional a la duració total.
• El cobrament es farà per domiciliació bancària o en les oficines
de l’Ajuntament, i en el cas de contracte anual, es cobrarà per
mensualitats, sempre per avançat.
• S’entén que l’IVA no hi està inclòs (16%).
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest
ordenança neix des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis
o activitats especificats a l’article anterior.
4. El pagament del preu públic pels serveis singulars relacionats
en els epígrafs de l’article 3 s’efectuarà en el moment de realitzar
el contracte.
5. El preu públic pels serveis continuats, referits en els epígrafs
de l’article 3 es pagarà en la primera desena de cada trimestre
natural.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la
determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin
de satisfer per a aquesta taxa.
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2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article
regulador de la quota tributària d’aquesta ordenança es contenen
les tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin
escassa capacitat econòmica, o per la difusió de noticies d’interès
social.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació, en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2001, i
que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de
2001, entrarà en vigor, prèvia publicació el dia 1 de gener de
2002 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX B
Ordenances modificades, vigents per a l’exercici 2002 i següents,
text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
Taxa pel servei de clavegueram

Article 5è. Quota tributària
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 112,69 euros, per
immoble, més 75,13 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 ...............................24,04
B) Per cada local destinat a usos comercials de venda al
detall o al por menor, bars, hotels i similars ........................32,53
C) Per cada finca o local destinat a us industrial .................54,18
D) Per cada finca o local destinat a altres usos....................21,04
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2001. i
que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de
2001, entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de
2002 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
Taxa per recollida d’escombraries

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels
immobles i de la categoria del lloc, plaça, carrer o via pública on
estiguin ubicats aquells.
2. A tal efecte, s’aplicarà la següent tarifa:

EUROS

a) Per cada habitatge ............................................................53,46
S’entén per habitatge el que es destinada a domicili de caràcter
familiar i allotjament que no excedeixin de 10 places.
b) Establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars,
venda de comestibles, etc .....................................................85,53
c) Establiments comercials i petits tallers de reparació de
maquinària situats dins del casc urbà...................................59,96
d) Establiments industrials, tallers i oficines. ......................59,96
3. Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible
i corresponen a un any.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada, el dia 4 d’octubre de 2001, i
que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de
2001, entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de
2002 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
Taxa pel subministrament d’aigua, gas, electricitat

Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

EUROS

Tarifa primera. Subministrament aigua
A) Consum domèstic
Aigua habitatge, per habitatge (ús domèstic).......................44,36
Per magatzem i altres locals (altres usos domèstics) ...........36,06
B) Consum granges
Aigua granges de boví i porquí ..........................................290,29
Aigua altres granges...........................................................205,28
C) Consum industrial
Aigua comerç, bars, cinemes i indústries de menys de 10
treballadors...........................................................................52,62
Aigua indústries de més de 10 treballadors .......................290,30
Aigua altres no inclosos en aquest epígraf...........................52,62
Aigua industrial de qualificació específica ........................157,86
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Drets d’escomesa a la xarxa general immoble...................112,69
Per cada habitatge o local de negoci ....................................75,13
2. Tindrà la consideració de consum domèstic l’aigua
subministrada a habitatges 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 el cànon de l’aigua i l’IVA
corresponent.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2001. i
que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de
2001, entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de
2002 i hi romandrà fins 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 número 157.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i

la volada de la via pública
Article 6. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes
contingudes als apartats següents.
2. Malgrat l’expressat anteriorment, per a les empreses
explotadores de serveis de subministrament que afectin a tota o
una part important del veïnat, la quantia de la taxa regulada en
aquesta ordenança consistirà, en tot cas, i sense cap excepció,
amb l´1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la
facturació que aquestes empreses obtinguin anualment en aquest
terme municipal. La quantia d’aquesta taxa que pogués
correspondre a Telefónica de España, S.A. està compresa en la
compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es refereix
l’apartat 1 de l’article 4t de la Llei 15/87, de 30 de juliol
(disposició addicional vuitena de la Llei 39/88, de 28 de
desembre).
Les taxes regulades en aquesta ordenança exigible a les empreses
explotadores de subministres són compatibles amb l’impost de
construccions, instal·lacions i obres altres taxes establertes o que
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de las que les
mencionades empreses puguin ser subjectes passius.
3. Les tarifes de les taxes són les següents:
EPÍGRAF EUROS

1. Pals i similars sobre la via pública ........................7,21 ml/mes
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2. Sortidor de gasolina i similars a la via pública o
terrenys municipals.....................................................0,04 dia/m2
3. Dipòsits i similars al subsòl ...................................0.04 dia/m2
4. Aparells o màquines de venda d’expedició automàtica
de qualsevol producte o servei no especificat en altres 
epígrafs........................................................................150,25 any
5. Grues: per cada grua utilitzada en la construcció, el
braç o ploma de la qual ocupi, en el seu recorregut, la 
volada de la via pública ..........................................................6,01
6. Vertit i desguàs de canelons en terrenys d’us públic 
local per cada canaló que desguassi en la via publica ....6,01 any
7. Trànsit de bestiar per terrenys de domini públic
local, superior a 15 caps..............................................150,25 any
8. Altres instal·lacions diferents. Subsòl: per cada ml
realment ocupat per conduccions de qualsevol classe ....6,01 any
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin
procediment de licitació pública, l’import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que
recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2001, i
que ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de
2001, entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de
2002 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18
Taxa per expedició de documents administratius

Article 7. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els
epígrafs següents:

EUROS

Censos de població d’habitants:
1. Rectificació de noms, cognoms i altres errors consignatsen els 
fulls d’empadronament, altes, baixes etc................................................0,60
2. Certificacions d’empadronament en el cens de
població:
Vigent .....................................................................................0,60
De censos anteriors.................................................................3,00
3. Certificats de convivència i residència...............................0,60
Certificacions i compulses:
1. Certificació de documents o acords municipals.................1,80
2. Les altres certificacions......................................................1,20
3. La diligència de confrontació de documents .....................0,30
Documents expedits o estesos per les oficines municipals:
1. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per
cada foli Din A 3....................................................................0,15
2. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per
cada foli Din A 4....................................................................0,10
3. Per cada document enviat per fax, emissió i recepció.......0,90
4. Per cada expedient cadastral complet ..............................30,05
Documents relatius a serveis d’urbanisme:
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis .......30,05
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis
urbanístics sol·licitada a instància de part ..............................1,20
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de 
terreny o consulta per a edificació a instància de part ..............6,00
4. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de
rètols i mostres ......................................................................6,00
5. Obtenció de cèdula urbanística ........................................30,05
Epígraf vuitè. Altres expedients o documents
Per qualsevol altre expedient o document que no està
expressament tarifat................................................................0,60
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de

la Corporació en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2001 i que
ha quedat definitivament aprovada en data 3 de desembre de
2001, entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de
2002 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX C
Aquest annex es publica als únics efectes d’informació i
assistència als contribuents, d’acord al que preveu l’article 5 de
la Llei 1/98, de 26 de febrer, de drets i garanties dels
contribuents.

Publicació de les tarifes expressades en euros
per conversió de les vigents l’any 2001

Per aplicació de la Llei 46/98, de 17 de desembre, sobre
introducció de l’euro, a partir de l’1 de gener de l’any dos mil
dos, totes les liquidacions que, pels diferents conceEuros
d’ingrés, hagi de practicar l’Ajuntament hauran d’expressar-se en
euros. Això suposa que per a la determinació de les quotes a
satisfer pels obligats caldrà disposar de les tarifes quantificades
en la nova moneda.
Tanmateix, no és estrictament necessari tramitar una modificació
d’ordenances per a convertir a euros les tarifes expressades en
euros, ja que segons la previsió de l’article 7 de l’esmentada Llei
46/98: “Las referencias contenidas en cualquier instrumento
jurídico a importes monetarios tendrán la misma validez y
eficacia, ya se expresen en pesetas o en euros, siempre que dichos
importes se hayan obtenido con arreglo al tipo de conversión y
reglas de redondeo previstas.”
Aprovar l’aplicació del principi d’equivalència nominal
incorporat a l’article 8 de la Llei 46/98, de 17 de desembre, sobre
introducció de l’euro, pel que fa a les tarifes contingudes a les
ordenances següents:
En execució d’aquest acord es fa pública la quantificació en
euros dels tributs esmentats, obtinguda per aplicació del tipus de
conversió i regles d’arrodoniment fixades a l’article 11 de la Llei
46/98.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
Impost sobre béns immobles

Article 4. Exempcions
1. Gaudeixen d’exempció els béns següents:
a) Els de naturalesa urbana i de base imposable inferior a 601,01
euros
b) 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 1.202,02 euros
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.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Article 5. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, 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 ...............................................15,15
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals ...........................................40,89
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.........................................86,33
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POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES QUOTES

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals .......................................107,53
De més de 20 cavalls fiscals...............................................134,40
Autobusos
De menys de 21 places .........................................................99,96
De 21 a 50 places ...............................................................142,37
De més de 50 places...........................................................177,96
Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil....................50,74
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.......................99,96
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil.........142,37
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil......................177,96
Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals ............................................21,20
De 16 a 25 cavalls fiscals .....................................................33,32
De més de 25 cavalls fiscals ................................................99,96
Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil.....21,20
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.......................33,32
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil........................99,96
D’altres vehicles
Ciclomotors ............................................................................5,30
Motocicletes fins a 125 cc......................................................5,30
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc........................9,09
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc......................18,17
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc...................36,35
Motocicletes de més de 1.000 cc. ........................................72,70
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 2822/98, 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 1 del RD 1576/89, 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.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4
Impost de construccions instal·lacions i obres

Article 3. Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost
real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà el 2,25%.
4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció,
instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent
llicència.

ORDENANÇA REGULADORA NÚMERO 6
Taxa del cementiri municipal

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa
següent:

EUROS

A) Nínxols perpetus ..........................................................360,60
B) Inscripció als Registres municipals de cada permuta
que es concedeixi, de sepultures o nínxols dins del
cementiri...............................................................................12,00
C) Per cada inscripció als Registres municipals de
transmissions de les concessions perpetuïtat de tota classe
de sepultures o nínxols, a títol d’herència entre
pares, cònjuges i fills .............................................................6,00

D) Per inscripció de les demés transmissions de les
concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures o
nínxols ....................................................................................9,00
E) Per retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al
columbari en nínxols a perpetuïtat, a sol·licitud del
concessionari de la mateixa .................................................12,00
F) Per la realització de treballs de conservació i neteja ........3,00
La realització de treballs de reparació, ja siguin ordinaris o amb
caràcter d’urgència, seran a càrrec dels particulars; en el cas
d’ésser requerits per l’Ajuntament a la realització dels esmentats
treballs, i no fer-se dins del termini donat a l’efecte, l’Ajuntament
els executarà a càrrec exclusiu dels particulars.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
Taxa per llicència d’obertura d’establiments

Article 6. Quota tributària
Les tarifes d’aquesta llicència es satisfaran per una sola vegada i
seran equivalents a l’import de la quota anual de la llicència
fiscal corresponent.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis de cases

de bany, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la
fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un
dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

EUROS

Epígraf 1 i 2. Piscines, banys.
Entrades:
Entrada al recinte per un dia de les persones de 5 a 12 anys.1,50
Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65
anys .........................................................................................2,40
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65
anys .........................................................................................1,80
Abonaments temporada
de les persones de 5 a 12 anys..............................................12,02
de les persones de 13 a 65 anys............................................21,03
de les persones de més de 65 anys.......................................12,02
Epígraf 3. Altres instal·lacions anàlogues
Arrendament o ús de pista poliesportiva amb il·luminació
(hora o fracció) .......................................................................9,00

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
Taxa per la prestació del servei de veu pública

Article 4. Quantia
La quantia de la taxa per la difusió de notícies per mitjà de la veu
pública, serà d’1,80 euros per cada pregó i anunciant. 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes als apartats següents:

EUROS

Terrasses en places públiques any ......................................120,02
Altres.....................................................................................60,10

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o

atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes als apartats següents:
Epígraf
Tarifa primera:
Llicència per l’ocupació de terrenys amb parades per a la venda
de productes al mercat setmanal.
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a) Parades de fins a 4 metres quadrats, euros/dia...................1,95
b) Parades de més de 4 metres quadrats, euros/dia ................2,55
Tarifa segona:
Llicència per l’ocupació de terrenys, amb instal·lacions de tota
mena fora del mercat setmanal.
a) Per metre quadrat o fracció, euros/dia ...............................0,60
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin
procediment de licitació pública, l’import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que
recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
Taxa pel servei municipal d’escorxador

Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
Sacrifici porc per unitat ................................................4,81 euros
Sacrifici xai per unitat ..................................................2,40 euros
No es troba inclosa amb aquesta tarifa l’IVA amb el tipus vigent.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17
Taxa per expedició de plaques i altres distintius

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa
assenyalada segons la naturalesa de la placa o el distintiu que
indiqui l’alta al registre municipal corresponent.
Article 7. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior és la següent:
Placa matrícula ciclomotor...........................................4,20 euros

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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...............................................................................24,05
Quota mensual......................................................................84,15
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.
Quan a partir de l’1 de gener de l’any 2002, els contribuents
hagin de presentar declaracions relatives a fets imposables
meritats en exercicis anteriors, podran fer-ho en euros. La
quantitat final a pagar en tot cas haurà de determinar-se en euros.
Rosselló, 12 de desembre de 2001.
L’alcalde, Genís A. Casanovas Jover.

− ♦ −
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