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31 DE DESEMBRE 2002

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA

10152

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 6 de novembre de 2002, aprovà provisionalment
la modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2003.
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 que regulen impostos de
nova imposició, vigents per a l’exercici 2003 i següents
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana
Article 1r. Fet imposable
1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana és un tribut municipal i directe, el fet imposable del qual
el constitueix l’increment de valor que experimentin els terrenys
de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la
transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució
o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del
domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic “mortis causa”
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b) Negoci jurídic “inter vivos”, sia de caràcter onerós o gratuït
c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució
forçosa
d) Expropiació forçosa
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que
experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a
efectes de l’Impost sobre béns immobles. En conseqüència amb
això està subjecte l’increment de valor que experimentin els
terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de
l’esmentat Impost sobre béns immobles, amb independència que
es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el padró
d’aquell.
4. No s’acreditarà aquest Impost en les transmissions de terrenys
de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti
aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a
excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu
l’article 108 de la Llei 43/95, de 27 de desembre, de l’Impost
sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca
d’activitat.
5. No s’acreditarà l’impost amb ocasió de les transmissions de
terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència
de les operacions relatives als processos d’adscripció a una
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin
a les normes de la Llei 10/90, de 15 d’octubre, de l’esport i el
Reial decret 1251/99, de 16 de juliol, sobre societats anònimes
esportives.
6. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà
que el nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest
l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la
transmissió de les operacions citades en els apartats 4 i 5.
Article 2n. Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a
títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que adquireixi el
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real
de que es tracti
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a
títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que transmeti el
terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat
anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que adquireixi el
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real
de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no
resident a Espanya.
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 de les
dites 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
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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, reduccions i bonificacions
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es
manifestin com a conseqüència de:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la
societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin al seu favor
i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges
en pagament dels seus havers comuns
b) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor
dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en
els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial
d) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre
delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats
individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei
16/85, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat
al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en
aquests immobles
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que
les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat
finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents, fins el
primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el
període dels últims cinc anys, no ha estat inferior al deu per cent
del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents
increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui
sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i
altres entitats locals a les quals pertany aquest Ajuntament, així
com llurs organismes autònoms de caràcter administratiu
b) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o
que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de
caràcter administratiu
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de
benèfic docents
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de
Previsió Social regulades per la Llei 30/95, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió dels segurs privats
e) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut
l’exempció en tractats o convenis internacionals
f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als
terrenys afectes a aquestes
g) La Creu Roja Espanyola
Article 5è. Base imposable
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per
l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana
manifestat en el moment de l’acreditament i experimentat al llarg
d’un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l’import de l’increment real del valor, hom
aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament
el percentatge resultant de multiplicar el percentatge anual
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aplicable a cada cas concret, fixat a l’article 6.1 d’aquesta
ordenança, pel nombre d’anys al llarg dels quals s’ha manifestat
l’increment del valor.
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es
considerarà com el seu valor, al temps de l’acreditament d’aquest
impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de
l’Impost sobre béns immobles.
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una ponència de
valors que no reflecteixi modificacions de planejament
aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys fixat per la
Gerència Territorial del Cadastre.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el
moment del meritament de l’impost, no tingui fixat valor
cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la
liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat.
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini, per determinar l’import de l’increment de
valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional al
valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les
normes fixades a l’efecte en l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels
preceptes següents:
A) Usdefruit
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al
valor dels béns, a raó del 2 per 100 per cada període d’un any,
sense que mai excedeixi el 70 per cent
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al
70 per cent del valor total del terreny si l’usufructuari té menys
de vint anys, minorant, a mesura que l’edat augmenta, en la
proporció de l’1 per cent menys per cada any més, amb el límit
mínim del 10 per cent del valor total
c) Si l’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica
s’estableix per un termini superior a trenta anys o per temps
indeterminat, s’ha de considerar fiscalment una transmissió de
plena propietat subjecta a condició resolutòria
B) Ús i estatge
El valor dels drets reals d’ús i estatge és el que resulta d’aplicar
al 75 per cent del valor del terreny sobre el que s’han imposar, les
regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o
vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s’ha de fixar d’acord amb la
diferència entre el valor de l’usdefruit, ús o estatge i el valor
cadastral del terreny.
D) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’imputaran pel
capital, preu o valor que les parts haguessin pactat al constituirlos, si fos igual o major que el que resulti de la capitalització a
l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la renda o pensió anual, o
aquest si aquell fos menor.
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més
plantes sobre un edifici o un terreny o del dret a construir sota el
sòl, sense que això pressuposi l’existència d’un dret real de
superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 6
d’aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral
que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de
proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, si no n’hi
ha, el que resulti d’establir la proporció corresponent entre la
superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop
construïdes aquestes plantes.
En cas que no s’especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà
atenir-se, per tal d’establir-ne la proporcionalitat, al volum
màxim edificable segons el planejament vigent.
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6. En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge
corresponent s’ha d’aplicar sobre la part del justipreu que
correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral
assignat a l’esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà
aquest últim sobre el justipreu.
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions
successòries forals, cal aplicar les normes de tributació del dret
d’usdefruit, llevat que l’adquirent tingui la facultat de disposar
dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l’impost pel domini
ple.
8. Quan es revisin els valors cadastrals dels municipis es prendrà,
a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest
impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als
nous valors cadastrals la reducció del 40 per 100.
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els
valors cadastrals resultants de la fixació, revisió o modificació a
que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als vigents fins
aleshores.
Article 6è. Tipus de gravamen i quota
1. D’acord al que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88, per
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor
del terreny en el moment de l’acreditament el percentatge que
resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps
comprès entre un i cinc anys....................................................2,4
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys..........................................................................2,2
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys .....................................................................2,2
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys .........................................................................2,1
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
de 16 per cent.
Article 7è. Període de generació i acreditament
1. L’impost s’acredita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o
gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi
limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o
la transmissió
2. El període de generació és el temps durant el qual s’ha fet palès
l’increment de valor que grava l’impost. Per a la seva
determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre
la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la
constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de
gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del
nou fet imposable, sense considerar les fraccions d’any.
3. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es
considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del
document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la
seva incorporació o inscripció en un registre públic, la de
defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un
funcionari públic per raó del seu ofici
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del
causant
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.
Article 8è. Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o
administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o
la resolució de l’acte o el contracte determinant de la transmissió
del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi
sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de
l’impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués
produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini
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de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que
existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats
hagin d’efectuar les devolucions recíproques a què es refereix
l’article 1.295 del Codi Civil. Encara que l’acte o el contracte no
hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es
declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu
de l’impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts
contractants no s’escaurà la devolució de l’impost pagat i es
considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu
acord, s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i l’assentiment
a la demanda.
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna
condició, la seva qualificació es farà d’acord amb les
prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva,
l’impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la
condició fos resolutòria, l’impost s’exigirà, a reserva, quan la
condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la
regla de l’apartat primer.
Article 9è. Règim de gestió
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar
autoliquidació, excepte quan el terreny –encara que sigui de
naturalesa urbana en el moment del meritament de l’impost– no
tingui fixat valor cadastral com a bé urbà en aquell moment.
2. En cas que l’obligat tributari no conegui el valor cadastral del
sòl en la data d’acreditament de l’impost i l’administració no
faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per
practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la
declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de
l’administració.
3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de
formalitzar segons el model que l’Ajuntament ha determinat, on
s’hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació
corresponent.
4. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna
de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi
formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar
expressament la referència cadastral.
5. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els
documents on hi constin els actes o els contractes que originin la
imposició, com també els justificants dels elements tributaris
necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que
acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.
6. Els òrgans gestors giraran, si escau, una liquidació
complementària d’acord amb les dades consignades en
l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els
antecedents que hi hagi a l’administració.
7. Aquesta autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en
els següents terminis, des de la data en què es produeixi
l’acreditament de l’impost:
a) Quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta
dies hàbils
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis
mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu
8. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar
a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos
terminis:
a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o
transmissió de drets reals a títol lucratiu, sempre que s’hagin
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti
b) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o
transmissió de drets reals a títol onerós, l’adquirent o la persona
a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què
es tracti
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9. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament,
dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex
comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el
trimestre anterior, i en els que s’hi continguin els fets, els actes o
els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet
imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix
termini, una relació dels documents privats comprensius dels
mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat
presentats per a coneixement i legitimació de firmes.
10. Els notaris estaran alliberats de complir el deure de
subministrar informació, previst a l’apartat anterior quan hagin
subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, o amb
l’ORGT, en execució del qual resultin facultats per assistir, en la
pràctica d’autoliquidacions, als subjectes passius quan hagin
atorgat un document públic en la Notaria.
Article 10è. Règim de notificació i d’ingrés
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar
les liquidacions d’aquest impost, si no hi escau l’autoliquidació,
les quals s’han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot
indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat
en la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar en
mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per
l’Ens gestor, per un mitjà diferent de la declaració dels obligats
tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’administració.
Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili
declarat pel contribuent (mentre no se n’hagi justificat el canvi),
és eficaç en dret.
4. Amb caràcter general, l’ingrés s’efectuarà a les entitats
col·laboradores dins dels terminis establerts al Reglament general
de recaptació.
5. Sense perjudici del què estableix l’apartat anterior, els Notaris
que assisteixin els obligats en la pràctica de l’autoliquidació,
podran percebre l’import del deute, actuant com a col·laboradors
socials, a l’empara del que autoritza l’article 96 de la Llei general
tributària. En aquest cas, el notari haurà d’ingressar en
l’Ajuntament les quotes recaptades, en la forma i temps que
estableixi el tresorer.
Article 11è. Comprovació i investigació
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran
d’acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries
i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada
cas, i en particular, quan l’impost s’exigeix en règim
d’autoliquidació, hom aplicarà el règim regulat en la Llei general
tributària i en el Reial decret 1930/98, d’11 de setembre, pel qual
es desenvolupa el règim sancionador tributari.
3. La manca de presentació de les declaracions o els documents
a què fan referència, respectivament, els apartats 1 i 3 de l’article
9è d’aquesta ordenança, la presentació fora de termini previ
requeriment de l’administració tributària o la presentació de
forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus.
Article 12è. Gestió per delegació
1. Cas que així ho acordi el Ple d’aquesta Corporació, la gestió i
recaptació d’aquest impost podrà ser delegada a la Diputació de
Lleida, delegació que haurà de ser publicada per la general
coneixement en els diaris oficials que corresponguin.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits
administratius més adients per aconseguir la col·laboració de
notaris i registradors de la propietat en ordre a conèixer
puntualment les modificacions de titularitat dominical. facilitar el
compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i agilitar
la recaptació del tribut.
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Disposició addicional
1. 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.
2. Cas que la gestió i la recaptació d’aquest tribut sigui delegada
a la Diputació de Lleida, la liquidació del mateix es realitzarà
d’acord amb allò establert a l’Ordenança general de gestió i
recaptació de la Diputació de Lleida que va estar publicada al
BOP núm. 20, de 16 de febrer de 1999.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ANNEX B
Text íntegre de l’ordenança fiscal que regula la taxa de nova
imposició, vigents per a l’exercici 2003 i següents
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i per l’article
57 de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental, i a l’empara del previst als articles 58
i 20.4.i) de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les
hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per la
present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal,
tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i
comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o
realitzin en el terme municipal de Rosselló s’ajusten al marc
normatiu integrat per: la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24
de setembre de 1996 (DOCE núm. L 257/26, de 10-10-1996), la
Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental (en endavant LIIA), el decret 136/99,
de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la LIIA (en endavant RIIA), i el decret 179/95,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS).
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la
prestació dels serveis que s’especifiquen a les tarifes contingudes
a l’article 6 d’aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
general tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l’administració municipal.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals en els articles 37 a 41 de la Llei general
tributària.
2. 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. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la
taxa.
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents
tarifes:
EUROS

1. Procediment de certificació de compatibilitat del projecte amb
el planejament urbanístic...........................................................25
2. Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències
ambientals tipus A i B)..............................................................25
3. Procediment de llicència municipal ambiental tipus A,
corresponent a les activitats incloses a l’Annex II.1 de la LIIA o
norma que modifiqui dit annex...............................................200
4. Procediment de llicència municipal ambiental tipus B,
corresponent a les activitats incloses a l’Annex II.2 de la LIIA o
norma que modifiqui dit annex, i aquelles activitats no incloses
en cap annex que tinguin incidència ambiental (activitats
classificades)............................................................................200
5. Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a
les activitats incloses a l’Annex III de la LIIA o norma que
modifiqui dit annex, llevat de les activitats d’argentament de
miralls i clínica veterinària ......................................................150
6. Procediment de comunicació prèvia de les activitats i
instal·lacions innòcues...............................................................25
7. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental
tipus A .....................................................................................125
8. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental
tipus B......................................................................................125
9. Procediment de control inicial de les activitats incloses als
Annexos II.2 i III de la LIIA o norma que els modifiqui .......100
10. Altres procediments no inclosos en els apartats anteriors 150
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï
l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests
efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de
presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent
procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona
diferent al subjecte passiu, la taxa s’acreditarà en la data en què
es dicti la resolució d’incoació del corresponent procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin
sense haver-se verificat o comprovat prèviament per
l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa referència
l’article 2 d’aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï
efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable.
4. Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no estarà
afectada de cap manera per la denegació de l’ objecte dels
corresponents procediments a què es refereix l’article 2, o per la
seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que s’hagi resolt el
procediment corresponent.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els
procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests
efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès
d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud
l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per
l’administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de
les sancions que els correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al
que disposen els articles 77 a 89 de la Llei general tributària.
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Disposició addicional. Modificació dels preceptes de
l’ordenança i de les referències que fa als annexos de la LIIA,
amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
1. Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons
sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació estatal i
autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
què porten causa.
2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de
la LIIA que es portin a terme per via legal o reglamentària es
consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al
contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i
àmbit d’aplicació dels annexos a que aquesta es remet o fa
referència. Aquesta previsió s’entén referida en tot cas als
annexos I, II.1, II.2 i III del RIIA.
3. També s’hauran de considerar incorporades a la present
ordenança les disposicions o prescripcions derivades de la
reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en
desplegament de la LIIA, incloent-hi les normes, criteris o
directrius formalitzades a través d’annexos o nomenclàtors.
Aquesta previsió s’entén referida, com a mínim, a tots els
annexos i nomenclàtors aprovats pel RIIA.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ANNEX C
Text íntegre de l’ordenança fiscal que regula el preu públic de
nova imposició, vigents per a l’exercici 2003 i següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
Preu públic per festes i actes lúdics
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que preveu l’article 117, en relació amb el
41.B) ambdós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic pels
actes de la Festa Major que organitza l’Ajuntament de Rosselló i
altres actes lúdics.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança els qui es beneficiïn dels serveis per aquest
Ajuntament, a què es refereix l’article anterior.
Article 3r. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la
que es fixa en la tarifa següent per als serveis o activitats:
Festa Major
3.a) Abonaments
Joves de 14 a 17 anys (inclosos)
Adults de 18 a 64 anys (inclosos)
Adults de 65 anys o més
Matrimonis de menys de 65 anys
Menors de 14 anys i disminuïts físics o psíquics, exempts.
L’any de naixement és el que determina que una persona
s’inclogui en una categoria o en una altra, i no l’edat que
realment es té a l’hora de treure’s l’abonament (com és el cas de
les persones nascudes entre el juny i el desembre).
Per a la classificació d’un matrimoni en una categoria, s’agafa
com a referent l’edat del cònjuge més gran.
En el cas dels matrimonis o parelles de fet en què un cònjuge té
65 anys o més i l’altre no, tots dos membres es consideren
inclosos en la categoria d’adults de 65 anys o més.
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Quant als matrimonis de 65 anys, per poder facilitar la tasca
administrativa del cobrament dels abonaments, es carregarà
l’import de tota la quota a un dels dos cònjuges; per tant, la quota
de l’altre membre puja a 0. A l’hora de fer el pagament i de
recollir els abonaments, però, cal presentar els dos impresos.
Pel que fa els rossellonesos que no s’hagin tret l’abonament i que
vulguin assistir a algun dels actes, el preu de l’entrada a les
sessions del divendres a la nit, al concert del dissabte i
l’espectacle del dissabte s’incrementarà en un percentatge del
100% de l’establert per als forasters.
Les persones que no estiguin empadronades a Rosselló i que
siguin a la vila tota la Festa Major no es consideren forasters i
se’ls aplicarà el règim general d’abonaments segons el que es
preveu en aquest apartat.
3.b) Llotges
El preu de lloguer de les llotges per a tots els actes de la Festa
Major, és el següent:
En el moment de la inscripció es dipositaran 110,00 euros a
compte per llotja.
La forma de repartiment de les llotges serà per sorteig públic, que
es durà a terme el dissabte abans de la Festa Major al Casal
Rossellonès. Els grups que vulguin optar a la possibilitat de tenir
diverses llotges junts han d’inscriure’s correlativament.
Les persones inscrites que no siguin presents en el sorteig i que
no hagin delegat ningú en quedaran excloses. Així mateix, hom
perdrà els 110,00 euros a compte que renunciï a la llotja.
El pagament de les llotges s’ha de fer el dilluns i el dimarts
següents al dia del sorteig, de les 9 del matí a la 1 del migdia a
les oficines de l’Ajuntament. Per tal de facilitar la tasca
organitzativa, en el moment de pagar l’import de la llotja i de
recollir-ne el tiquet, cal presentar l’imprès on consta el número
d’inscripció del sorteig.
3.c) Entrades per als forasters
Nit de marxa
Espectacle
Balls
entrada gratuïta
En totes les tarifes assenyalades en aquest article 3r es
considerarà inclòs l’impost sobre el valor afegit.
Article 4t. Obligats al pagament
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix des que es faci ús o s’utilitza qualsevol dels
serveis o activitats especificats.
El pagament del preu públic s’efectuarà els dies designats per a
tal efecte i amb anterioritat al començament de les festes.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ANNEX D
Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals,
vigents per a l’exercici 2003 i següents.
Els articles de les ordenances fiscals que a continuació es
relacionen quedaran redactats de la següent manera:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Impost sobre béns immobles
Article 8. Tipus de gravamen i quota
El tipus de gravamen serà el 0,64 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.
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Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 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 de l’1,30. Aquest
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en que 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:
Potencia i classes de vehicles
QUOTES
Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals ..............................................16,41
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals...........................................44,30
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals .........................................93,52
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals .......................................116,49
De més de 20 cavalls fiscals ..............................................145,60
Autobusos
De menys de 21 places .......................................................108,20
De 21 a 50 places ...............................................................154,23
De més de 50 places...........................................................192,79
Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil....................54,97
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.....................108,29
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil.........154,23
De més de 9.999 quilogram de càrrega útil .......................192,79
Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals ............................................22,97
De 16 a 25 cavalls fiscals .....................................................36,10
De més de 25 cavalls fiscals ..............................................108,29
Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 quilograms i més de 750 quilograms de
càrrega útil ............................................................................22,97
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.......................36,10
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil......................108,29
D’altres vehicles
Ciclomotors ............................................................................5,74
Motocicletes fins a 125 cc......................................................5,74
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc.........................9,84
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc.......................19,69
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc ....................39,38
Motocicletes de més de 1.000 cc .........................................78,76
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 2.822/98, 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 1r 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.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
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desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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 118,32 euros, per
immoble, més 78,89 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.............................................25,24
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o
al por menor, bars, hotels i similars .....................................34,16
C. Per cada finca o local destinat a ús industrial .................56,89
D. Per cada finca o local destinat a altres usos....................22,09
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
Taxa del cementiri municipal
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa
següent:
EUROS

A) Nínxols perpetus ...........................................................601,00
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 ........12,00
D) Per inscripció de les demés transmissions de les concessions
a perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols .............12,00
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.........5,00
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.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 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:
a). Per cada habitatge..................................................58,81 euros
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...........................................................94,08 euros
c) Establiments comercials i petits tallers de reparació de
maquinària situats dins del casc urbà. ........................65,96 euros
d) Establiments industrials, tallers i oficines..............65,96 euros
3. Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible
i corresponen a un any.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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
EUROS
A. Consum domèstic
Aigua habitatge, per habitatge (ús domèstic).......................48,80
Per magatzem i altres locals (altres usos domèstics) ...........39,67
B. Consum granges
Aigua granges de boví i porcí ............................................319,32
C. Consum industrial
Aigua comerç, bars, cinemes i indústries de menys de 10
treballadors...........................................................................57,88
Aigua indústries de més de 10 treballadors.......................319,33
Aigua altres no inclosos en aquest epígraf...........................57,88
Aigua industrial de qualificació especifica ........................173,65
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Drets d’escomesa a la xarxa general immoble...................123,96
Per cada habitatge o local de negoci ....................................82,64
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 d’aigua i l’IVA
corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis de cases
de bany, dutxes, piscines e 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:
Epígraf 1 i 2. Piscines, banys
Entrades
EUROS
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
Aquestes tarifes s’incrementaran un 25 per cent a les persones
que no estiguin empadronades al municipi de Rosselló.
Epígraf 3. Altres instal·lacions anàlogues
Arrendament o ús de pista poliesportiva amb il·luminació
(hora o fracció) .......................................................................9,00
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Ordenança general de contribucions especials
CAPÍTOL I
Fet Imposable
Article 1r
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà
l’obtenció d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns
per part del subjecte passiu com a conseqüència de la realització
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis
públics de caràcter municipal per part d’aquest municipi.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple
realització de les obres o en l’establiment o ampliació dels
serveis a què es refereix l’apartat anterior i la seva exacció serà
independent del fet que les unes o els altres les utilitzin
efectivament els subjectes passius.
Article 2n
1. Als efectes del que disposa l’article precedent, tindran la
consideració d’obres i serveis municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de
competència per atendre les finalitats que hom li ha atribuït
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats
públiques els hagin atribuït
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els
seus concessionaris, amb aportacions econòmiques d’aquest
municipi
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l’apartat
anterior conservaran el seu caràcter de municipals fins i tot quan
els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del
capital social dels quals aquest municipi en fos l’únic titular
b) Concessionaris amb aportacions d’aquest municipi
c) Associacions de contribuents
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3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter
finalista i el producte de la seva recaptació es destinarà
íntegrament a cobrir les despeses de l’obra o de l’establiment o
ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert
i exigit.
Article 3r
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i
l’ordenació de contribucions especials, sempre que hi concorrin
les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes en
l’article 1r. d’aquesta ordenança general:
a) Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de
les calçades
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de
distribució de l’aigua, de xarxes de clavegueres i desguàs
d’aigües residuals
c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la
instal·lació de xarxes de distribució d’energia elèctrica
d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i places
que ja estan obertes i pavimentades i per la modificació de les
rasants
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de
rec de les vies públiques urbanes
f) Per l’establiment i ampliació del servei d’extinció d’incendis
g) Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per a
la irrigació de finques
h) Per la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit,
conducció i depuració d’aigües per al proveïment
i) Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i
col·lectors generals
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de
contenció
k) Per la realització d’obres de dessecament i sanejament i de
defensa de terrenys contra crescudes i inundacions i la regulació
i desviació de cursos d’aigua
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament
de xarxes i canonades de distribució d’aigua, gas i electricitat i
perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i
informació
m) Per la realització o l’establiment o ampliació de qualsevol
altres obres o serveis municipals
CAPÍTOL II
Exempcions i bonificacions
Article 4t
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres
beneficis fiscals que els que s’estableixin per disposicions amb
rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos
que es refereix l’apartat anterior, així ho faran constar davant del
municipi, mencionant expressament el precepte en el que
considerin que hi ha el seu dret emparat.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions
especials municipals, les quotes que haurien pogut correspondre
als beneficiaris o, si és el cas, l’import de les bonificacions no es
podran distribuir entre els altres subjectes passius.
CAPÍTOL III
Subjectes passius
Article 5è
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les
contribucions especials municipals les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
general tributària que es beneficiïn especialment per la
realització de les obres o per l’establiment dels serveis
municipals que originin l’obligació de contribuir.
2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es
consideraran persones beneficiades especialment:
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a) En les contribucions especials per realització d’obres o
establiment o ampliació de serveis que afectin béns immobles,
els seus propietaris
b) En les contribucions especials per realització d’obres o
establiment o ampliació de serveis a conseqüència
d’explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin
titulars
c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació
dels serveis d’extinció d’incendis, a més dels propietaris dels
béns afectats, les companyies d’assegurances que desenvolupin
la seva activitat en el ram, en el terme d’aquest municipi
d) En les contribucions especials per construcció de galeries
subterrànies, les empreses subministradores que les hagin
d’utilitzar
Article 6è
1. Per a determinar la identitat dels subjectes passius,
l’Ajuntament investigarà les dades obrants en els seus registres
fiscals.
En cas d’insuficiència de dades o de situació dubtosa, es
liquidaran les contribucions especials directament sobre les
persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la
Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o
en el Registre Mercantil, com a titulars de les explotacions o
negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s’acabin
o en la data en què comenci la seva prestació.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació
de la comunitat de propietaris facilitarà a l’administració
municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de
participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les
quotes individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat el fet
que es giri una quota única, de la distribució de la qual se
n’ocuparà la mateixa comunitat.
CAPÍTOL IV
Base imposable
Article 7è
1. La base imposable de les contribucions especials està
constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que el
municipi suporti per la realització de les obres o per l’establiment
o ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de
direcció d’obres, plans i programes tècnics
b) L’import de les obres que s’han de realitzar o dels treballs
d’establiment o ampliació dels serveis
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d’ocupar les
obres o serveis, llevat que es tracti de béns d’ús públic, de
terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi
d) Les indemnitzacions que s’escaiguin per l’enderrocament de
construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions i
les que hagin d’abonar-se als arrendataris dels béns que s’hagin
d’enderrocar o s’hagin d’ocupar
e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan el
municipi hagués d’apel·lar el crèdit per finançar la part que no
cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el cas
del seu fraccionament general
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter
de simple previsió. Si el cost real resultava major o menor que el
previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article
2n.1.c) d’aquesta ordenança, o de les que realitzin els
concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix
l’apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les
contribucions especials es determinarà en funció de l’import
d’aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin
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imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa
obra o servei. En tot cas, hom respectarà el límit del 90 per cent
a què es refereix l’apartat primer d’aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per
cost suportat pel municipi la quantia que en resulta de restar a la
xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis que
l’entitat local obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona o
entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o
entitat que aporti la subvenció o l’auxili tingui la condició de
subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d’acord amb el que
s’indica en l’apartat 2 de l’article 9è d’aquesta ordenança
general.
Article 8è
La Corporació determinarà en l’acord d’ordenació respectiu el
percentatge del cost de l’obra que hagi suportat i que constitueixi,
en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial
de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es
refereix l’article anterior.
CAPÍTOL V
Quota tributària
Article 9è
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà
entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i la
naturalesa de les obres i serveis, d’acord amb les regles següents:
a) Amb caràcter general s’aplicaran conjunta o separadament,
com a mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels
immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor
cadastral als efectes de l’Impost sobre béns immobles
b) Si es tracta de l’establiment i millora del servei d’extinció
d’incendis, es podran distribuir entre les entitats o societats que
cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi,
proporcionalment a l’import de les primes recaptades en l’any
immediatament anterior
Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent
de l’import de les primes que aquest ha recaptat, l’excés es
traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització
total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l’article 3r.l) d’aquesta
ordenança general, l’import total de la contribució especial es
distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin
d’utilitzar en raó a l’espai reservat a cada una o en proporció a la
seva secció total, encara que no les usin immediatament
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l’establiment
o ampliació dels serveis municipals, hom atorgués una subvenció
econòmica per qui tingués la condició de subjecte passiu de les
contribucions especials que s’exaccionaven per aquesta raó,
l’import d’aquesta subvenció es destinarà, primerament, a
compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L’excés,
si n’hi havia, s’aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de
subjectes passius.
Article 10è
1. En tota mena d’obres, quan a la diferència de cost per unitat en
els diferents trajectes, trams o seccions de l’obra o servei no li
correspongui una diferència anàloga en el grau d’utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es
consideraran en conjunt als efectes del repartiment i, en
conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals
hom no s’atindrà únicament al cost especial del tram o secció que
afecti immediatament a cada contribuent.
2. En el cas que l’import total de les contribucions especials es
repartís tenint en compte els metres lineals de façana dels
immobles, s’entendrà per finques amb façana a la via pública no
només les que estiguin edificades coincidint amb l’alineació
exterior de la façana sinó també les que estan construïdes en
blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via
pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l’obra.
Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests
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casos, per la del solar de la finca, independentment de les
circumstàncies de l’edificació, dels patis oberts, de les zones de
jardí o espais lliures.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un
xamfrà o s’uneixin en una corba, es consideraran als efectes de la
mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud del
xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se
sumaran a les longituds de les façanes immediates.
CAPÍTOL VI
Acreditament
Article 11è
1. Les contribucions especials s’acrediten en el moment que les
obres s’hagin realitzat o comenci la prestació del servei.
Si les obres fossin fraccionables, l’acreditament es produirà per a
cada un dels subjectes passius des que s’hagin executat les que
corresponen a cada tram o fracció de l’obra.
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, una vegada
que s’hagi aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, el
municipi podrà exigir el pagament de la bestreta de les
contribucions especials en funció de l’import del cost previst per
a l’any següent. No es podrà exigir la bestreta d’una nova
anualitat si no s’han executat les obres per a les quals hom va
exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de l’acreditament de les contribucions especials es
tindrà en compte als efectes de determinar la persona obligada al
pagament, conforme amb el que es preveu en l’article 5è
d’aquesta ordenança general, fins i tot quan en l’acord concret
d’ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb
referència a la data de la seva aprovació i que hagués pagat les
quotes de la bestreta, d’acord amb el que es disposa en l’apartat
2 d’aquest article.
Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l’acord
concret d’ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets
sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el
període comprès entre l’aprovació d’aquest acord i el del
naixement de l’acreditament, estarà obligada a notificar a
l’administració municipal la transmissió efectuada, en el termini
d’un mes des de la data de la transmissió i, si no ho feia,
l’administració esmentada podrà dirigir l’acció per al cobrament
contra qui figurava com a subjecte passiu en l’expedient
esmentat.
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o
s’hagi iniciat la prestació del servei, hom procedirà a determinar
els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es
compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que
hom hagués realitzat com a bestreta. Aquesta determinació
definitiva la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot
ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut
per a l’obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin
efectuat persones que no tenen la condició de subjectes passius
en la data de l’acreditament del tribut o bé excedissin de la quota
individual definitiva que els correspongui, l’Ajuntament
practicarà d’ofici la devolució corresponent.
CAPÍTOL VII
Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Article 12è
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les
contribucions especials es realitzaran en la forma, terminis i
condicions que s’estableixen en la Llei d’hisendes locals, Llei
general tributària, i en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 13è
1. Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, el
municipi podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, el seu
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fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys,
havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que
inclourà l’import de l’interès de demora de les quantitats
ajornades.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la
conformitat del sol·licitant amb l’import total de la quota
tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de
fraccionament, amb expedició de providència de constrenyiment
per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als
beneficis d’ajornament o fraccionament, mitjançant l’ingrés de la
quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels
interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia
constituïda.
5. D’acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en
la que es realitzin les obres, la seva naturalesa i el seu quadre
d’amortització, el cost, la base liquidable i l’import de les quotes
individuals, el municipi podrà acordar d’ofici el pagament
fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense
perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment,
anticipar els pagaments que considerin oportuns.
CAPÍTOL VIII
Imposició i ordenació
Article 14è
1. L’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció
prèvia per part del municipi de l’acord d’imposició en cada cas
concret.
2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o
ampliació d’un servei que hagi de pagar-se mitjançant
contribucions especials, no es podrà executar fins que no s’hagin
aprovat la seves ordenacions concretes.
3. L’acord d’ordenació, o ordenança particular reguladora, serà
d’adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost previ
de les obres i serveis, de la quantitat que s’ha de repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L’acord d’ordenació
concret es remetrà en les altres qüestions a aquesta ordenança
general de contribucions especials.
4. Una vegada adoptats els acords d’imposició i l’acord concret
d’ordenació de contribucions especials, i després de determinar
les quotes que s’han de satisfer, aquestes es notificaran
individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es
coneixien i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran
formular recurs de reposició davant de l’Ajuntament, que podrà
versar sobre la procedència de les contribucions especials, del
percentatge del cost que hagin de satisfer les persones
beneficiades especialment o de les quotes assignades.
Article 15è
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en
la realització de les obres o l’establiment o ampliació de serveis
i sempre que hom imposi contribucions especials, s’observaran
les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives
conforme als acords concrets d’imposició i ordenació
b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o
ampliava els serveis amb la col·laboració econòmica de l’altra, a
la primera li correspondran la gestió i la recaptació de les
contribucions especials, sense perjudici del que es disposa en la
lletra a) anterior
2. En la hipòtesi que l’acord concret d’ordenació no l’aprovés
una d’aquestes entitats, la unitat d’actuació quedarà sense efecte,
i cada una d’elles adoptarà, per separat, les decisions que
s’escaiguin.
CAPÍTOL IX
Col·laboració ciutadana
Article 16è
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran

31 DE DESEMBRE 2002

constituir en associació administrativa de contribuents i podran
promoure la realització d’obres o l’establiment o ampliació de
serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part
que s’hagi d’aportar a aquest municipi quan la seva situació
financera no ho permetés, a més de la que els correspongui
segons la naturalesa de l’obra o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres
o l’establiment o ampliació de servei promoguts pel municipi
podran, també, constituir-se en associacions administratives de
contribuents en el període d’exposició al públic de l’acord
d’ordenació de les contribucions especials.
Article 17è
Per a la constitució de les associacions administratives de
contribuents a què es refereix l’article anterior, l’acord l’haurà de
prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin,
com a mínim, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer.
CAPÍTOL X
Infraccions i sancions
Article 18è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en
relació a les contribucions especials, resultin procedents,
s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, en els seus
articles 77 i següents.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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 .....................................................................25,00 euros
Quota mensual ............................................................96,00 euros
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica i en cas de
famílies nombroses, 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
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Taxa per aprofitaments especialsa favor d’empreses
explotadores de subministraments que afectin
la generalitat del veïnat
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.
Als efectes de la present ordenança, les empreses de telefonia,
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fixa, entre d’altres, tenen la condició d’explotadores de serveis de
subministraments.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis
de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat,
telèfon i altres d’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. com també 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 cas que l’aprofitament especial comporti la destrucció o el
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o
l’entitat en qüestió queda obligada, independentment de la taxa
que s’escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de
reconstrucció o reparacions 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 amb domicili en territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb la hisenda pública.
Article 5. Beneficis fiscals
Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a l’empresa
del Grup Telefònica a la qual li hagi estat tramesa la concessió
per a la prestació dels serveis de telecomunicació establerta entre
l’Estat i Telefònica, es consideren englobades 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, de Tributació de la
Compañía Telefónica Nacional de España, segons la redacció
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 prejudicis, 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 qualssevol
altres de naturalesa anàloga
e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a
l’immobilitzatge
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f) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que
formen part del seu patrimoni
g) Els altres ingressos procedents de conceptes 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:
a) Per les quantitats pagades en concepte d’interconnexió, a altre
operador titular de la xarxa que utilitza al subjecte passiu
b) 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 aquesta ordenança haurà de ser satisfeta
tant per les empreses prestadores de serveis de subministraments
que afectin a la generalitat del veïnat tant quan siguin propietàries
de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les
vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzin xarxes
que pertanyin a un tercer.
Article 9. 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 perllonguen a 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.
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 11. 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 77 i ss. de la
Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
Taxa per aprofitament especial 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
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
utilitzin 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
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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, amb independència de qui sigui
el titular de la xarxa.
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 i aigua; els serveis de telefonia fixa 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 o serveis 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 a favor d’empreses explotadores de
subministrament que afectin a la generalitat o una part important
del veïnat.
4. Les empreses titulars de les xarxes necessàries per als serveis
de subministrament referenciats en el punt 1 que no els 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 5. Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui titular 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 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 o servei.
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 xarxa tindrà lloc l’1 de gener de
cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendre
l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació.
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2. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials
que es realitzen al llarg de varis exercicis, les companyies
subministradores o prestadores dels serveis hauran de presentar a
l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la declaracióliquidació 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 titular 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 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 77 i ss. de la
Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 6 de novembre
de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de
desembre de 2002, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2003 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
(Signatura il·legible)
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