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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.
A) text íntegre de les ordenances fiscals de nova imposició,
vigents per l’exercici 2005 i següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24
Taxa per la utilització de sales d’equipament municipals
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i,
específicament l’article 58 de la Llei 39/98, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que disposen
els articles 20 a 27 d’aquesta norma, aquest Ajuntament estableix
la taxa per la utilització de sales o dependències d’equipaments
Municipals. Aquesta taxa afecta a tots els locals de titularitat
municipal i dels organismes autònoms.
Article 2. Fet imposable i subjectes passius
1. Fet imposable. El constitueix l’ús de qualsevol dels serveis que
regula aquesta taxa. L’obligació de contribuir comença en el
moment que s’usa del servei de la sala o dependència dels Casals
o Locals Socials.
2. Subjectes passius: tenen la consideració de subjectes passius i
estan obligats al pagament.
a) Els que es beneficiï n dels serveis que regula aquesta taxa o els
seus representants legals
b) Les agrupacions, les associacions o entitats, tant públiques
com privades, que rebin els serveis que regula aquesta taxa
Article 3. Tarifes
Les tarifes aplicables per cada acte que es celebri durant l’horari
habitual de funcionament de l’equipament afectat seran les
següents: Sales o dependències municipals i aula del CEIP la
Rosella.
EUROS

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA

10242

En compliment d’allò que disposen l’article 17.3 del RDL 2/04,
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 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 9 de novembre de
2004, aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any 2005.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 144, del dia 13 de novembre de 2004, i atès

1. Per utilització els dies laborables:
a) Activitats promogudes per entitats sense ànim
de lucre i sense cobrament als assistents i inscrites
al Registre Municipal..........................................................gratuït
b) Activitats promogudes per entitats sense ànim
de lucre i amb cobrament als assistents o no inscrites
al Registre Municipal ...........................................................25,00
c) Altres usos........................................................................50,00
2. Per utilització els dissabtes, diumenges i festius:
a) Activitats promogudes per entitats sense ànim
de lucre i sense cobrament als assistents i inscrites
al Registre Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gratuït
b) Activitats promogudes per entitats sense ànim
de lucre i amb cobrament als assistents o no inscrites
al Registre Municipal ...........................................................50,00
c) Altres usos......................................................................100,00
Fora de l’horari habitual, definit en el Reglament d’ús de cada
equipament, la taxa per l’ús de les sales o dependències anteriors,
s’incrementarà en un 50% la tarifa ordinària els dies feiners i en
un 100% en dies festiu.
La taxa es refereix a un ús de durada no superior a dues hores.
Per cada període de dues hores o fracció de més, s’aplicarà una
quota de 20% de la tarifa corresponent.
Les tarifes anteriors s’entenen per la utilització de les sales,
qualsevol altra despesa extraordinària, inclòs el personal tècnic
necessari, que es pugui generar anirà a càrrec del usuari.
Article 4. Condicions d’utilització
L’usuari és a tots els efectes responsable civil pels desperfectes
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ocasionats en les sales en l’exercici de l’activitat. L’Ajuntament,
podrà exigir prèviament a la cessió, que l’usuari disposi de
cobertura en forma de pòlissa de responsabilitat civil adequada.
Es reconeix en tots els casos, que l’usuari no es troba en relació
de dependència respecte de l’Ajuntament als efectes del que
disposa l’article 120 del vigent Codi Penal.
Article 5. Bonificacions
Es poden concedir bonificacions parcials o totals en els casos
següents:
a) Quan l’entitat sol·licitant tingui subscrit conveni de
col·laboració amb aquest Ajuntament i així es contempli en el
conveni
b) Quan per la tipologia de l’acte s’acordi declarar-lo d’interès
municipal
Article 6. Infraccions i sancions tributàries
Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i
també de les sancions corresponents s’ha de fer el que disposen
els articles 77 i següents de la Llei general tributària, les
disposicions que la complementen i despleguen i l’ordenança
general número 1.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada a Rosselló, el dia 9 de novembre
de 2004 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
B) text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals,
vigents per l’exercici 2005 i següents:
Els articles de les ordenances fiscals que a continuació es
relacionen quedaran redactats de la següent manera:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
Taxa pel servei de clavegueram
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària correspon 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 126,85 euros, per
immoble, més 84,60 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..............35,05
B. Per cada local destinat a usos comercials
de venda al detall o al por menor, bars, hotels i similars.....36,65
C. Per cada finca o local destinat a ús industrial ......................61
D. Per cada finca o local destinats a altres usos ..................23,70
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
Taxa del cementiri municipal
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa
següent:
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EUROS

A. Nínxols perpetus............................................................644,45
B. Inscripció als registres municipals de cada
permuta que es concedeixi, de sepultures
o nínxols dins del cementiri .................................................12,85
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 .................................12,85
D. Per inscripció de les demés transmissions
de les concessions a perpetuïtat de tota classe
de sepultures o nínxols .........................................................12,85
E. Per retirada de restes de cadàvers inhumats
i trasllat al columbari en nínxols a perpetuïtat,
a sol·licitud del concessionari de la mateixa........................12,85
F. Per la realització de treballs de conservació i neteja .........5,35
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 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
Taxa per recollida d’escombraries
Article 6. Quota tributària
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
EUROS

a) Per cada habitatge ............................................................73,94
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 ..........................................111,36
c). Establiments comercials i petits tallers
de reparació de maquinària situats dins del casc urbà .........81,21
d). Establiments industrials, tallers i oficines ......................81,21
3. Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible
i corresponen a 1 any.
4. El cànon de deposició controlada de residus municipals:
l’import que correspongui satisfer per aquest cànon serà
repercutit als destinataris del servei de recollida d’escombraries
d’acord amb la normativa que és d’aplicació. Es faculta a la
Comissió de Govern per aprovar el padró de contribuents i
l’import concret a liquidar. (Llei 16/03, de 13 de juny, de
finançament de les infraestructures de tractament de residus i del
cànon sobre la deposició de residus).
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
Taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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EUROS

Tarifa primera. Subministrament aigua
A. Consum domèstic
Aigua habitatge, per habitatge (ús domèstic) .......................52,30
Per magatzem i altres locals (altres usos domèstics) ...........42,55
B. Consum granges
Aigua granges de boví i porquí ..........................................342,40
C. Consum industrial
Aigua comerç, bars, cinemes i indústries
de menys de 10 treballadors.................................................62,05
Aigua indústries de més de 10 treballadors.......................342,40
Aigua altres no inclosos en aquest epígraf...........................62,05
Aigua industrial de qualificació especifica ........................186,20
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Drets d’escomesa a la xarxa general immoble...................132,90
Per cada habitatge o local de negoci ....................................88,60
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 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
Taxa per la prestació de serveis de cases de bany,
dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la
fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un
dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
EUROS

Epígraf 1 i 2. Piscines, banys
Entrades
Entrada al recinte per un dia de les persones de 5 a 12 anys.1,60
Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65 anys......
2,60
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65 anys .
2
Abonaments temporada
De les persones de 5 a 12 anys .................................................13
De les persones de 13 a 65 anys ..........................................22,50
De les persones de més de 65 anys...........................................13
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..........................................................................9,60
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 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 NÚMERO 12
Taxa per la prestació del servei de veu pública
Article 4. Quantia
La quantia de la taxa per la difusió de notícies per mitjà de la veu
pública, serà de 2 euros per cada pregó i anunciant.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terreny d’us públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes en els apartats següents:
EUROS

Epígraf
Tarifa primera
Llicència per l’ocupació de terrenys amb parades per a la venda
de productes al mercat setmanal
a) Parades de fins a 4 metres quadrats, euros/dia ..................3,00
b) Parades de més de 4 metres quadrats, euros/dia ................3,00
Tarifa segona
Llicència per l’ocupació de terrenys, amb instal·lacions de tota
mena fora del mercat setmanal
a) Per metre quadrat o fracció, euros/dia ...............................0,70
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin
procediment de licitació pública, l’import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que
recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19
Taxa per la prestació del servei de la llar d’infants
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següent:
EUROS

Matrícula....................................................................................26
Quota mensual .........................................................................100
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 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
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2005 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
Preu públic per a la prestació de serveis
en la Emissora Municipal
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la
fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent, per a cada un
dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
EUROS/MES

Contracte A
Quatre anuncis cada dia
28 falques setmanals i 120 al mes........................................62,30
Descompte per contracte anual (25%) .................................46,75
Contracte B
Tres anuncis cada dia
21 falques setmanals i 90 al mes ..........................................50,00
Descompte per contracte anual (25%) .................................37,40
Contracte C
Dos anuncis cada dia
14 setmanals i 60 al mes ......................................................37,40
Descompte per contracte anual (25%) .................................28,00
Contracte D
Un anunci cada dia durant un mes
30 falques al mes..................................................................20,35
Descompte per contracte anual (25%) .................................15,25
Contracte F
Dos anuncis a la setmana .......................................................7,25
Descompte per contracte anual (25%) ...................................5,45
Contracte G
Un anunci a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,75
Descompte per contracte anual (25%) ...................................2,80
Contracte H
Un anunci solt emès en hora determinada .............................3.90
Contracte I
Un pregó emès 4 cops/dia......................................................2,00
- En aquest preu està inclosa la modificació de l’anunci un cop al
mes (si ho demana el client), Si és necessari canviar l’anunci més
d’un cop al mes (per ofertes setmanals, etc…), caldrà afegir un
suplement de 2 euros per cada modificació de l’anunci.
- La durada d’una falca (anunci) serà de 20 segons. Si es desitja
que l’anunci sigui més llarg, s’aplicarà un suplement
proporcional a la duració total.
- El cobrament es farà per domiciliació bancària o en les oficines
de l’Ajuntament, i en el cas de contracte anual, es cobrarà per
mensualitats, sempre per avançat.
- S’entén que l’IVA hi és inclòs (16%).
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest
ordenança neix des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis
o activitats especificats a l’article anterior.
4. El pagament del preu públic pels serveis singulars relacionats
en els epígrafs de l’article 4 s’efectuarà en el moment de realitzar
el contracte.
5. El preu públic pels serveis continuats, referits en els epígrafs
de l’article 4 es pagarà en la primera desena de cada trimestre
natural.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 9 de novembre
de 2004, i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de
desembre de 2004, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any
2005 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.
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, 22 de desembre de 2004
L’alcalde, Genís A. Casanovas Jover

−♦ −

