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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE

10407

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; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 21 d’octubre de 2003 aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 134, del dia 30 d’octubre de 2003 i atès que ha
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 del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals,
vigents per a l’exercici 2004 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 4. Exempcions
3. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del
tribut estaran exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals
sigui igual o inferior a 3 (tres) euros.
Article 5. Bonificacions
1. S’aplicarà una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra
de l’impost, sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de
l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de
l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a
aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del
període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins
al posterior a l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest
termini es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i
sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els següents
requisits:
- Les obres no hauran d’estar iniciades.
- El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén
bonificar, titular d’algun dels drets que constitueixen el fet
imposable gravat pel tribut.
- Els béns susceptibles d’estar bonificats no podran estar inclosos
a l’immobilitzat d’aquestes empreses.
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
- Certificat de titularitat cadastral de les referències cadastrals per
a les quals se sol·licita la bonificació. No serà necessària la
presentació d’aquest certificat cadastral de titularitat en aquells
casos en què el sol·licitant aporti còpia del rebut de l’impost
sobre béns immobles respecte al bé immoble del que sol·licita la
bonificació, on consti aquest com a titular cadastral.
- Comunicació de la data prevista d’inici de les obres
d’urbanització o construcció de què es tracti, la qual es farà pel
tècnic-director competent.
- Llicència d’obres o sol·licitud d’aquesta davant l’Ajuntament.
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Acreditació que l’empresa es dedica a les activitats descrites, que
es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
- Certificat expedit per l’administrador relatiu a la no inclusió
dins l’immobilitzat del béns immobles objecte de les obres o
còpia del balança de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a
l’immobilitzat.
4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o
cotitular de família nombrosa tindran dret a una bonificació sobre
la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on estigui
empadronat del 50 per cent .
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els
extrems que justifiquin la seva obtenció mitjançant la següent
documentació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família
nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat
de Catalunya o còpia del document que acredita tal condició.
- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i
reduccions
4. No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis
fiscals aplicables a un mateix subjecte passiu i objecte tributari.
Per aquest motiu serà el subjecte passiu qui en la seva sol·licitud
indicarà quin serà d’aplicació. Si no hi ha cap sol·licitud
s’aplicarà la darrera que sol·liciti.
Article 8. Tipus impositiu i quota
La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
liquidable els tipus impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,64
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,60
- Béns immobles de característiques especials: 1,30
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb
l’import de les bonificiacions que le siguin d’aplicació.
Article 10.
2. Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per
aquest impost quan es tracti de béns immobles rústics
s’agruparan en un únic document de cobrament. Als efectes de
l’exempció establerta a l’apartat 3 de l’article 4 d’aquesta
ordenança, l’import del rebut es calcularà per la suma de totes les
quotes líquides que integren el document de cobrament.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Impost sobre activitats econòmiques
Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en categories fiscals. Annex a
aquesta ordenança figura l’ índex alfabètic de les vies públiques
amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cada una.
2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l’índex
alfabètic abans esmentat seran considerades de 2a categoria i
romandran en la susdita classificació fins el primer de gener de
l’any següent a aquell en que el Ple de la Corporació aprovi la
categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex alfabètic de
les vies públiques..
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient
assenyalat a l’article 8 d’aquesta ordenança, i atenent la categoria
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fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es
realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients
següents:
Categoria fiscal de les vies públiques:
Coeficient aplicable:
1a categoria: 1,37
2a categoria: 1,50
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel
corresponent a la categoria del carrer on tingui assenyalat el
número de policia o estigui situat l’accés principal.
Annex de carrers de la població amb indicació de la categoria
fiscal i índex de situació de les vies públiques
CATEGORIA
FISCAL

TIPUS VIA

CARRER

Camí
Camí
Carrer
Plaça
Carrer
.
Urbanització
Avinguda
Avinguda
Carrer
.
Plaça
Cami
Carrer
Carrer
Plaça
Travessera
Avinguda
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Urbanització
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Urbanització
Carrer
Carrer
Plaça
Travessera
.
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Urbanització
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Afores
Albelda
Almacelles
Almogàvars
Aviador
Balmes
Bloques Sant Pere
Camí Almacelles
Canal de Pinyana
Catalunya
Celler
Colònia Al-Kanis
Creu (La)
De Benavent
Eral
Escoles
Església
Esports
Esports (Dels)
Francesc Macià
Fruita (La)
Gaudí
Graver Baix
Graver Dalt
Molí del Botta
Jaume I
La Coma
La Pau
Magisteri
Major
Major
Mossèn Cinto Verdaguer
Molí
Muntaner
Noguera (La)
Nord
Nou
Nova
Nova
Papelera Alier
Pau Casals
Ponent
Ramon Berenguer IV
Raval
Roca Fumada
Rosella
Sant Antolí
Sant Antoni
Sant Jordi
Sant Josep
Ronda de Sant Pere
Segrià
Sitges
Socos
Sol (Del)
Torre Montañes

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

COEFICIENT
APLICABLE

1,50
1,37
1,50
1,37
1,37
1,37
1,37
1,50
1,37
1,37
1,37
1,50
1,37
1,50
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,50
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,50
1,37
1,37
1,37
1,37
1,50
1,37
1,37
1,37
1,37
1,50
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,50
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CATEGORIA
FISCAL

COEFICIENT
APLICABLE

Urbanització Tossa (La)
2
1,50
Carrer
Al-Kanis
2
1,50
Carrer
Unió
1
1,37
Travessera
Unió
1
1,37
Carretera
Vall d’Aran
1
1,37
Carrer
Valleta
1
1,37
Carrer
Verge de Montserrat
1
1,37
Carrer
Verge del Pilar
1
1,37
Carrer
Verge del Roser
1
1,37
Carrer
Carrasco i Formiguera
1
1,37
Carrer
Templers
1
1,37
Carrer
Compte d’Urgell
1
1,37
Carrer
Fermín Farrero
1
1,37
Paaseig
Lluís Companys
1
1,37
Carrer
Josep Moragues
1
1,37
Carrer
Baixada Camí de l’Horta 1
1,37
Carrer
Les Basses
1
1,37
Avgda.
Guillem de Rosselló
1
1,37
Carrer
De la Llum
1
1,37
Carrer
Dels Esltels
1
1,37
Carrer
De la Lluna
1
1,37
Avgda.
Dels Tilers
1
1,37
Rambla
De Girona
1
1,37
Carrrer
Del Pla
1
1,37
Avgda.
Dels Rosers
1
1,37
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló el dia 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’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 4. Exempcions i bonificacions
2. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de
l’impost als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret 1247/95, de 14 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de vehicles històrics
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda la
data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació
o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va
deixar de fabricar
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar
la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa del benefici.
Article 6. 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, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient del 1,30. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en
el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.”
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions
3. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de
l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o
constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que
afectin al domicili habitual de l’adquirent realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer
grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer grau i
adoptants.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es
refereix aquest apartat dins del termini establert per a presentar la
declaració a l’article 11 d’aquesta ordenança i caldrà adjuntar el
document públic d’acceptació d’herència.
Article 7. Tipus de gravamen i quota
1. D’acord amb el 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’acreditació el percentatge anual
que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps
comprès entre un i cinc anys, el 2,4
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys, el 2,3
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys, el 2,2
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys, el 2,1
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 16 per cent.”
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’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 5. 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 122,34 euros, per
immoble, més 81,57 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 .............................................33,82
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o
al por menor, bars, hotels i similars .....................................35,32
C. Per cada finca o local destinat a ús industrial .................58,82
D. Per cada finca o local destinats a altres usos ..................22,84
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

26

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 157

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............................................................621,43
B. Inscripció als registres municipals de cada permuta que es
concedeixi, de sepultures o nínxols dins del cementiri........12,40
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 ........12,40
D. Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a
perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols ................12,40
E. Per retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al
columbari en nínxols a perpetuïtat, a sol·licitud del concessionari
de la mateixa.........................................................................12,40
F. Per la realització de treballs de conservació i neteja .........5,17
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 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
Taxa per recollida d’escombraries
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis
següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans
d’habitatges, allotjaments i locals o establiments
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentat a
l’apartat a)
c) Neteja de pous negres
d) Neteja de carrers particulars
e) Cànon de deposició controlada de residus municipals
Article 6. Quota tributària
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
a) Per cada habitatge inclòs el cànon de
deposició de residus .............................................................71,30
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 ....................................................................97,27
c) Establiments comercials i petits tallers de reparació de
maquinària situats dins del casc urbà...................................68,20
d) Establiments industrials, tallers i oficines. ......................68,20
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 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
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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
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera
SUBMINISTRAMENT AIGUA

EUROS

A. Consum domèstic
Aigua vivenda, per habitatge (ús domèstic).........................50,45
Per magatzem i altres locals (altres usos domèstics) ...........41,01
B. Consum granges
Aigua granges de boví i porquí ..........................................330,17
C. Consum industrial
Aigua comerç, bars, cinemes i indústries
de menys de 10 treballadors.................................................59,84
Aigua indústries de més de 10 treballadors .......................330,18
Aigua altres no inclosos en aquest epígraf...........................59,84
Aigua industrial de qualificació específica ........................179,55
Tarifa segona
CONNEXIONS I D’ALTRES

Drets d’escomesa a la xarxa general immoble...................128,17
Per cada habitatge o local de negoci ....................................85,44
2. Tindrà la consideració de consum domèstic l’aigua
subministrada a vivendes i habitatges familiars, per a ús exclusiu
de les persones que l’habitin.
3. Tindrà la consideració de consum industrial l’aigua
subministrada a instal·lacions i edificis que estiguin destinats a
activitats industrials o comercials, o que l’activitat que s’hi
desenvolupi estigui subjecta a l’impost sobre activitats
econòmiques.
4. Sobre aquestes tarifes s’aplicarà el canon d’aigua i l’IVA
corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Taxa per la prestació de serveis de cases de banys, 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:
- Epígraf 1 i 2. Piscines, banys.
EUROS
ENTRADES

Entrada al recinte per un dia de les persones
de 5 a 12 anys.........................................................................1,55
Entrada al recinte per un dia de les persones
de 13 a 65 anys.......................................................................2,48
Entrada al recinte per un dia de les persones
de més de 65 anys ..................................................................1,86
ABONAMENTS TEMPORADA

De les persones de 5 a 12 anys ............................................12,42
De les persones de 13 a 65 anys..........................................21,74
De les persones de més de 65 anys......................................12,42
Aquestes tarifes s’incrementaran un 25 per cent a les persones
que no estiguin empadronades al municipi de Rosselló.
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- Epígraf 3. Altres instal·lacions anàlogues.
Arrendament o ús de pista poliesportiva
amb il·luminació (hora o fracció)...........................................9,30
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’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. ..................................................................25,85 euros
Quota mensual ..........................................................99,26 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 21 d’octubre de
2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 5 de
desembre de 2003, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2004 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors
–únics elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament-, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig
de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Rosselló, 10 de desembre de 2003
L’alcalde, Genís A. Casanovas Jover
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