
 
 

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 10912
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de
la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/04, de 5 de març;
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 8 de novembre de 2005, aprovà
provisionalment la modificació de determinades ordenances
fiscals per a l’any 2006.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 157 del dia 17 de novembre de 2005,

i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius:
Primer. Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la
realització d’activitats administratives de competència local i
aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a
continuació es relacionen:

A ) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
Taxa per l’ensenyament a l’Aula Municipal de Música

Article 1. Concepte
De conformitat amb el que disposa l’article 57 de RDL 2/04, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 20 a 27, d’aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa
per a la prestació del servei d’ensenyament a l’Aula Municipal de
Música.
Article 2. Fet imposable
El determina la utilització de qualsevol dels serveis que són
objecte d’aquesta taxa.
Article 3. Subjectes passius.
Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al
pagament:
a) Els beneficiaris del servei que regula aquesta taxa o bé els seus
representants legals
b) Les agrupacions, les associacions o les entitats, tant les
públiques com les privades, que rebin els serveis objecte
d’aquesta taxa
Article 4. Activitats ofertades a l’Aula Municipal de Música
Sensibilització musical (4 anys)
- Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmana)
Iniciació musical (5 anys)
- Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmana)
Nivell elemental -bàsic- (dels 6 als 8 anys)
- Llenguatge musical (2 hores/setmana)
- Cant coral (45 minuts/setmana)
- Instrument (30 minuts/setmana)
Nivell elemental –aprofundiment- (dels 9 als 12 anys)
- Llenguatge musical (2hores/setmana)
- Cant coral (1 hora/setmana)
- Instrument (30 minuts/setmana)
Les hores d’instrument es triaran a part, al mes de setembre.
Les classes es faran entre les 12 hores i les 15 hores, i a la tarda
(a partir de les 17 hores) o bé els dissabtes al matí, en funció del
nombre d’inscrits en cada grup i de les disponibilitats del
professorat.
Lloc: CEIP la Rosella.

Article 5. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que
es fixa en les tarifes que es contenen a l’annex I.
Article 6. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança neix des del moment que s’ iniciï la prestació del
servei, amb periodicitat mensual.
2. Els drets de matrícula es paguen en el moment de formalitzar
la matrícula. Els drets mensuals es paguen per mesos vençuts,
essent obligatòria la domiciliació bancària.
3. Les baixes s’ hauran de comunicar abans del dia 20 de cada
mes, per a què surti efectes el mes següent.

ANNEX I
Taxes

EUROS

Matrícula (un sol pagament a l’ inici) .......................................50
Iniciació..............................................................................30 mes
Elemental bàsic ..................................................................37 mes
Elemental aprofundiment...................................................45 mes
Instrument ................................................15 mòdul de 30 minuts
2on germà matriculat ......................................10% de descompte 
3er germà matriculat .......................................20% de descompte
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada a Rosselló, el dia 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Segon: imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local i aprovar les Ordenances Fiscals
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:

A) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies,

materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de març (TRHL), de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys
d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció,
edificacions o cerques, en vies públiques locals que es regirà per
la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o
aprofitament especial de terrenys d’ús públic local amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o
cerques, siguin definitives o provisionals, en vies públiques
locals
c) Altres elements que siguin objecte d’aquesta ordenança
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui
es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense
l’autorització corresponent.
Els constructors i els contractistes d’obres que materialment
realitzen els aprofitaments, cas de no coincidir amb els titulars de
les llicències. Han de respondre subsidiàriament, els propietaris
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de les obres o del edifici en benefici dels quals redunden els
aprofitaments.
Els beneficiaris dels aprofitaments regulats per aquesta
Ordenança, o els propietaris, o els arrendataris dels elements
col·locats en la via pública, o en béns d’ús públic, per aquest
ordre.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei general tributària i a
l’Ordenança general.
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
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no
estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència
per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions
que explotin directament i per a altres usos que immediatament
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la
determinació del deute.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes als apartats següents:

ANNEX I
Tarifes

Secció 1a. Tanques, bastimentades i altres elements
EUROS

1. Per ocupar terrenys d’ús públic amb
mercaderies i mostres comercials, per
trimestre i m2 o fracció ........................................................13,00
2. Per ocupar terreny d’ús públic amb materials
de construcció, ceràmiques, àrids, prefabricats
metàl·lics i de qualsevol altre tipus aptes per
ser utilitzats en construccions i runes procedents
de demolicions, enderrocs, reforma d’edificis,
residus industrials dels marbristes o d’indústries
que transformes les matèries primeres i activitats
anàlogues, per m2 o fracció i dia ...........................................1,00
3. Ocupació de la via pública mitjançant contenidors
o sacs (de lona o altres materials),per unitat i dia:
- Fins a 2 m3,..........................................................................1,50
- Fins a 5m3............................................................................4,00
- A partir de 5m3 ....................................................................9,00
4. Ocupació de la via pública amb puntals,
cavallets i altres elements per a apuntalaments
d’edificis, per cada unitat i mes .............................................6,00
5. Ocupació de la via pública amb suport de
bastides, per mes o fracció, i cada element
recolzat a la via pública..........................................................3,00
6. Per ocupar la via pública i els terrenys
d’ús públic amb tanques, per cada m2
o fracció i dia d’utilització privativa ......................................0,50
7. Per ocupar la via pública amb grues i
muntacàrregues, per m2 o fracció d’ocupació, al mes.........10,00
8. Per ocupar la via pública amb casetes
d’obra sense ancoratges fixos i de caràcter temporal
- Per cada element de fins a 12 m² i per cada setmana........30,00
- Per cada element de mes de 12 m² i per cada setmana .....60,00
9. Per ocupar la via pública amb maquinària
per la construcció (compressors, formigoneres, etc.)
Per cada element i per cada setmana......................................8,00
Si l’ocupació de la via pública regulada als epígrafs 1r, 2n. i 3r
d’aquesta secció, es fa passats tres mesos des de l’inici de les

obres que la van motivar, l’import s’ha d’incrementar amb un
recàrrec del 100% de la quota.
Les empreses que ho desitgin, i només pels epígrafs 3r i 4r
podran fer la sol·licitud per tot l’any. En aquest cas la tarifa serà
de 350,00 per any i sac o contenidor.
Secció 2. Autoritzacions diverses
1.  Interrupció del tràfic viari ordinari, o tall de carrers a petició
de particulars i a la seva utilitat per tal de facilitar treballs privats
..............................................................................35,00 euros/dia
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o
l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén
que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa
fou sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís
dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud
d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament
especial esmentat.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense
sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment
de l’inici d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el
gaudiment de l’aprofitament especial. A efectes de la
determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls
establerts a l’article 6.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés 
1. Les persones o entitats interessades en la concessió
d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de
sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una
declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps
de duració. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície
que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
2. 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.
3. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per
l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu
pagament.
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6,
es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran
irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
5. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els
interessats podran sol·licitar la devolució de l’import ingressat.
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les
entitats col·laboradores mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels
serveis municipals competents.
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 disposa la Llei general tributària i
l’Ordenança general.
Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat
delegades total o parcialment en la Diputació de Lleida, les
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. L’organisme de Gestió Tributària establirà els circuits
administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials



derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui
a terme l’organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis
de la província de Lleida que han delegat les seves facultats en la
Diputació
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de
l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons
sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què
es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris
de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada a Rosselló el dia 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Tercer. Aprovar per a l’exercici 2006 i següents la modificació de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen junt amb
els elements de determinació necessària per l’Ajuntament.

A) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Reguladora de l’impost de béns immobles

En concret a l’article 8 s’estableix el tipus impositiu i quota,
segons el redactat següent:
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
liquidable els tipus impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,65.
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,60.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb
l’import de les bonificacions que siguin d’aplicació.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada a Rosselló el dia 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
La resta de l’Ordenança s’ adhereix al text/model aprovat per la
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 75, de data 4 de juny de 2005.

B) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
Reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica

En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat a l’article
95.1 del RD legislatiu 2/04, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per
l’aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,40. Aquest
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en que l’esmentat
quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de
L’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en el apartat anterior,
el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES QUOTES

TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals ....................................................17,67
De 8 fins a 11, 99 cavalls fiscals................................................47,72
De 12 fins a 15, 99 cavalls fiscals ...........................................100,72
De 16 fins a 19, 99cavalls fiscals ............................................125,46
De més de 20 cavalls fiscals ....................................................156,80
AUTOBUSOS
De menys de 21 places.............................................................116,62
De 21 a 50 places .....................................................................166,10
De més de 50 places.................................................................207,62
CAMIONS
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil .........................59,20
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil ...........................116,62
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil ..............166,10
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil ...........................207,62
TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals ..................................................24,74
De 16 a 25 cavalls fiscals...........................................................38,88
De més de 25 cavalls fiscals ....................................................116,62
REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil...........24,74
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil .............................38,88
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil............................116,62
D’ALTRES VEHICLES
Ciclomotors ..................................................................................6,19
Motocicletes fins a 125 cc ...........................................................6,19
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc ...........................10,60
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc ...........................21,21
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc ........................42,41
Motocicletes de més de 1.000 cc ...............................................84,82
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 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
La resta de l’Ordenança s’ adhereix al text/model aprovat per la
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 75, de data 4 de juny de 2005.

C) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
Reguladora de l’impost de construccions,

instal·lacions i obres
En concret a l’article 6 s’estableix el tipus de gravamen i quota,
segons el redactat següent:
1. El tipus de gravamen serà el 2,75 per 100.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada a Rosselló el dia 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
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2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
La resta de l’Ordenança s’ adhereix al text/model aprovat per la
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 75, de data 4 de juny de 2005.

D) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor

dels terrenys de naturalesa urbana
En concret a l’article 6 s’estableix el tipus de gravamen i quota,
segons el redactat següent:
1. D’acord al que preveu l’article 107.2 del Reial decret legislatiu
2/04, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, 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 ...................................2,8
b) Per als increments de valor generats en un període
de temps de fins a deu anys ....................................................2,6
c) Per als increments de valor generats en un període
de temps de fins a quinze anys ................................................2,5
d) Per als increments de valor generats en un període
de temps de fins a vint anys .....................................................2,2
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
20 per cent.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada a Rosselló el dia 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
La resta de l’Ordenança s’ adhereix al text/model aprovat per la
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 75, de data 4 de juny de 2005.

E) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5

Reguladora de la taxa de clavegueram
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
1. La quota tributària correspont 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 132,31 euros, per
immoble, més 90 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 caracter temporal o permanent ...........................36,56
b) Per cada local destinat a usos comercials de
venda al detall o al por menor, bars, hotels i similars..........38,23
c) Per cada finca o local destinat a ús industrial..................63,63
d) Per cada finca o local destinats a altres usos...................24,72
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada a Rosselló el dia 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

F) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
Reguladora de la taxa del cementiri municipal

En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa
següent:

EUROS

a) Nínxols perpetus...............................................................1.000
b) Inscripció als registres municipals de
cada permuta que es concedeixi, de sepultures
o nínxols dins del cementiri .................................................13,50
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.................................13,50
d) Per inscripció de les demés transmissions de
les concessions a perpetuïtat de tota classe
de sepultures o nínxols .........................................................13,50
e) Per retirada de restes de cadàvers inhumats
i trasllat al columbari en nínxols a perpetuïtat,
a sol·licitud del concessionari de la mateixa.............................20
f) Per la realització de treballs de conservació i neteja...............6
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 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

G) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
Reguladora de la taxa per recollida d’escombreries

En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
a) Per cada habitatge ............................................................81,33
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................................122,50
c). -Establiments comercials i petits tallers
de reparació de maquinària situats dins del casc urbà. ........89,33
d). -Establiments industrials, tallers i oficines. ....................89,33
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 Junta
de Govern Local 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 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.



H) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
Reguladora de la taxa pel subministrament

d’aigua, gas i electricitat
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següents:

EUROS

Consum bloc I (1 a 10 m3/mes) ........................................0,3500
Consum bloc II (11 a 18 m3/mes .......................................0,4500
Consum bloc III (19 a 9999 m3/mes..................................0,7000
Industrials ...........................................................................0,4500
Aforaments (30m3 usuari/mes ...........................................0,4500
Quota fixa (2,2mes ...............................................................26,40
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Drets d’escomesa a la xarxa general de l’inmoble ............138,60
Per cada habitatge o local de negoci ....................................92,40
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 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

I) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis de cases

de bany, dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues
En concret a l’article 4 s’estableix la quantia de la taxa, segons el
redactat següent:
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
- Entrada al recinte per un dia de les persones
de 5 a 12 anys.........................................................................1,70
- Entrada al recinte per un dia de les persones
de 13 a 65 anys.......................................................................2,70
- 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 ..........................................13,50
- De les persones de 13 a 65 anys ........................................23,50
- De les persones de més de 65 anys....................................13,50
Aquestes tarifes s’incrementaran un 50 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)..............................................10
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la

Corporació, en sessió celebrada a Rosselló el dia 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

J) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
Reguladora de la 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

En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes en els apartats següents:
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 ..................3,10
b) Parades de més de 4 metres quadrats, euros/dia................4,50
Tarifa segona:
Ocupació de la via pública i els terrenys d’ús públic amb casetes
i parades de fira, per metre lineal:

EUROS

- Atraccions de tipus 1: casetes, casetes tómbola,
tir, i similars............................................................................7,59
- Atraccions de tipus 2: Babys i similars..............................11,36
- Atraccions majors...............................................................15,18
Tarifa tercera
Ocupació de la via pública amb circs i teatres de varietats:
- Circ...................................................................................200,00
- Teatre de varietats ............................................................200,00
Tarifa quarta
Activitats de venda ambulant i de carrer amb ocupació de via
pública, exercint o no activitat comercial o lucrativa. S’inclou la
venda, mostra, exposició, taulells d’informació i actuacions
culturals de carrer que es fan esporàdicament de flors, llibres,
productes artesans, articles musicals, mostres turístiques, pintura,
i qualsevol altre mercaderia o article anàleg:
- Per dia d’ activitat i metre....................................................2,00
- Per períodes superiors a un dia i fins a un
màxim de nou dies, per cada lot o parada de 4 metres ......100,00
- Per períodes superiors a deu dies, per cada
lot o parada de 4 metres .....................................................150,00
Tarifa cinquena
Utilització d’espai públic mitjançant màquines subministradores
de productes o de qualsevol altre ús, per any natural o fracció:
a) De 0 a 4’99 m2 300,00
b) De 5 a 9’99 m2 ..............................................................450,00
c) a partir de 10 m2 ............................................................600,00
Tarifa sisena
Utilització de façanes, faroles, arbres i altres tipus de mobiliari
urbà o privat amb material publicitari o de difusió comercial:
a) Per cada unitat ..................................................................30,30
b) Pels aprofitaments temporals, unitat i dia..........................3,00
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 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 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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K) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
Reguladora de la taxa per l’expedició

de documents administratius
En concret a l’article 7 s’estableix la tarifa, segons el redactat
següent:
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els
epígrafs següents: 
Censos de població d’habitants
1. Rectificació de noms, cognoms i altres errors
consignats en els  fulls d’empadronament,
altes, baixes etc ...........................................................................1
2. Certificacions d’empadronament en el cens de població:
-Vigent ........................................................................................1
-De censos anteriors ..............................................................3.10
3. Certificats de convivència i residència ..................................1
Certificacions i compulses:
1. Certificació de documents o acords municipals. ...................2
2. Les altres certificacions .....................................................1,50
3. La diligència de confrontació de documents:
- Empadronats al municipi .....................................................0,30
- No empadronats al municipi ................................................0,50
Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia
per cada foli Din A 3 ..............................................................0.20
2. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia
per cada foli Din A 4 ..............................................................0.15
3. Per cada document enviat per fax, emissió i recepció ...........1
4. Per cada expedient cadastral complert ..................................31
Documents relatius a serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis ...........31
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis
urbanístics sol·licitada a instància de part .............................1.50
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre
característiques de terreny o consulta per a edificació
a instància de part .......................................................................7
4. Per cada expedient de concessió d’instal·lació
de rètols i mostres ......................................................................7
5. Obtenció de cèdula urbanística ............................................31
Epígraf vuitè. Altres expedients o documents
Per qualsevol altre expedient o document que no està
expressament tarifat ....................................................................2
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada a Rosselló el dia 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

L) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
Reguladora de la taxa per la prestació del servei

de la llar d’infants.
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següent:

EUROS

Matrícula......................................................................................6
Quota Mensual ........................................................................100
2. L’ Escola Bressol presta el servei de menjador. Els preus
d’aquest servei són:
Menú ...............................................................90 mes o 5/dia solt
Atenció servei ....................30 mes (es cobrarà a tots els inscrits)
Horari .............................................................12 hores a 15 hores
3. En situacions d’escassa capacitat econòmica i en cas de
families nombroses, les tarifes contingudes en el punt primer 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 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

M) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Reguladora del preu públic per a la prestació

de serveis en la emissora municipal
En concret a l’article 4 s’estableix la quantia del preu públic,
segons el redactat següent:
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.
La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
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%).
- 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.
- 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.



- 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 8 de novembre
de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2005, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2006 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
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, 27 de desembre de 2005
L’alcalde, Genís A. Casanovas Jover

− ♦ −
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