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29 DE DESEMBRE 2007

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA

12513

En compliment d’allò que disposen l’article 17.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’article 111 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article
178.2 del Decret legislatiu 2/2003, 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 de
data 26 de setembre de 2007 i de 8 de novembre de 2007, aprovà
provisionalment la modificació de determinades ordenances
fiscals per a l’any 2008.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
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Província número 141 , del dia 4 d’octubre de 2007, i en el
Butlletí Oficial de la Província número 162, del dia 15 de
novembre de 2007, respectivament, 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.
A) Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals,
reguladores dels impostos, vigents per l’exercici 2008 i següents:
A) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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 2/2004, 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 de
l’1,45. 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

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
- De més de 9.999 kg de càrrega útil
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg
de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
- De més de 2.999 kg de càrrega útil
f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc.
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
- Motocicletes de més de 1.000 cc.

QUOTES 2008

18.30
49,43
104,32
129,94
162,40
120,78
172,03
215,03
61,31
120,78
172,03
215,03
25,62
40,27
120,78
25,62
40,27
120,78
6,41
6,41
10,98
21,97
43,92
87,85

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 2.822/1998, 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 1576/1989, 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 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
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2008 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
Annex al número 67, amb data 31 de maig de 2003, en relació
amb la modificació publicada al Butlletí Oficial de la Província
número 75, de data 4 de juny de 2005.
C) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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 3,00 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 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
D) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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 RD Legislatiu
2/2004, 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: 3,00
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 10 anys: 2,8
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 15 anys: 2,5
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 20 anys: 2,2
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
de 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 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 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
Annex al número 67, amb data 31 de maig de 2003, en relació
amb la modificació publicada al Butlletí Oficial de la Província
número 75, de data 4 de juny de 2005.
B) Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals,
reguladores de les taxes, vigents per l’exercici 2008 i següents:
Els articles de les ordenances fiscals que a continuació es
relacionen quedaran redactats de la següent manera:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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 corresponent a la concessió de la llicència
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o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 136,28 euros, per
immoble, més 92,70 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 ..........................................................38,75
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall
o al por menor, bars, hotels i similars ..................................................................40,52
C. Per cada finca o local destinat a ús industrial.................................................67,44
D. Per cada finca o local destinats a altres usos.................................................26,19

Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 8 de novembre
de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 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
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..............................................................................................1.500
B. Inscripció als registres municipals de cada permuta
que es concedeixi, de sepultures nínxols dins del cementiri...............................14,40
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 fills ........................................14,40
D. Per inscripció de les demés transmissions de les concessions
a perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols ...........................................14,40
E. Per retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al columbari
en nínxols a perpetuïtat, a sol·licitud del concessionari de la mateixa................21,20
F. Per la realització de treballs de conservació i neteja.........................................7,20

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 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 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
Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
EUROS

a) Per cada habitatge...........................................................................................86,20
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 ........................................................................129,82
c) Establiments comercials i petits tallers de reparació
de maquinària situats dins del nucli urbà.............................................................94,66
d) Establiments industrials, tallers i oficines. .......................................................94,66

3. Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible
i corresponen a 1 any.
4. El cànon de deposició controlada de residus municipals:
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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 / Alcaldia per aprovar el padró de contribuents
i l’import concret a liquidar. (Llei 16/2003, 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 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis
de cases de bany, dutxes, piscines i 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:
EUROS

Epígraf 1 i 2. Piscines, banys
Entrades
Entrada al recinte per un dia de les persones de 5 a 12 anys..............................3,00
Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65 anys............................4,50
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65 anys .......................3,00
Abonaments temporada
De les persones de 5 a 12 anys ..........................................................................14,50
De les persones de 13 a 65 anys ........................................................................25,00
De les persones de més de 65 anys ...................................................................14,50
Pel que fa als abonaments de temporada, 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) .........11,00

Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 8 de novembre
de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28
Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
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
Secció 1a. Tanques, bastiments i altres elements
1. Per ocupar terrenys d’ús públic amb mercaderies i mostres
comercials, per mes i m² o fracció: 4,5,00 euros/m2/mes.
2. Per ocupar la via pública i els terrenys d’ús públic amb
materials de construcció, puntals, cavallets, bastides, tanques,
contenidors o sacs, 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: 0,08 euros/m2/dia.
3. Per ocupar la via pública amb grues i muntacàrregues, per m²
o fracció d’ocupació, al mes: 6,00 euros/m2/mes.
4. 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 mes: 60,00 euros/m2/mes.
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Les empreses que ho desitgin, i només pel que fa referència a
l’ocupació de la via pública mitjançant contenidors o sacs i amb
puntals i cavallets podran fer la sol·licitud per tot l’any. En aquest
cas la tarifa serà de 350,00 euros per any i sac o contenidor.
Secció 4. Autoritzacions diverses
1. Interrupció del trànsit viari ordinari, o tall de carrers a petició
de particulars i a la seva utilitat per tal de facilitar treballs privats:
15,00 euros/hora.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 8 de novembre
de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 24 de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 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
Reguladora de la taxa per a 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...............................................................................................................28,00
Quota mensual...................................................................................................125,00

2. L’Escola Bressol presta el servei de menjador. Els preus
d’aquest servei són:
EUROS

Servei de menjador ..................................125 mes o 8,5 dia solt comensal esporàdic
Horari ............................................................................................12 hores a 15 hores

3. En situacions d’escassa capacitat econòmica i en cas de
famílies 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.
4. 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.
5. L’horari de l’Escola Bressol és el següent:
Matí de 9.00 hores a 12.30 hores.
Tarda de 15 hores a 18 hores.
Servei d’acollida de 8.00 hores a 9.00 hores (optatiu).
6. Les taxes per la prestació del servei de llar d’infants són les
vigents pel curs escolar 2007-2008, i romandran vigents mentre
no s’acordi la seva modificació.
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 26 de setembre
de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 13 de
novembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 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 27
Reguladora de la taxa per l’ensenyament
a l’Aula Municipal de Música
En concret a l’article 4 s’estableixen les activitats ofertades a
l’Aula Municipal de Música, segons el redactat següent:
Sensibilització musical 1 (4 anys)
Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmanals)
Cant coral: 45 minuts
Sensibilització musical 2 (5 anys)
Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmanals)
Cant coral: 45 minuts
Instrument opcional (si han cursat anteriorment)

Iniciació musical (6 anys)
Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmanals)
Cant coral: 45 minuts
½ hora instrument
Iniciació musical (7 anys)
Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmanals)
Cant coral: 45 minuts
½ hora instrument
Nivell elemental
Primer Curs: 8 anys
2 hores llenguatge musical
1 hora de Cant coral
½ hora instrument
Segon curs: 9 anys
2 hores llenguatge musical
1 hora de Cant coral
½ hora instrument
Tercer curs: 10 anys
2 hores llenguatge musical
1 hora de Cant coral
45 minuts d’instrument
Quart curs: 11 anys
2 hores llenguatge musical
1 hora de Cant coral
45 minuts d’instrument
½ de música de cambra
Cursos per adults
Pel que fa a l’Annex I s’estableixen les taxes segons el redactat
següent:
ANNEX I. TAXES
EUROS/MES

Matrícula (un sol pagament a l’inici) ....................................................................50,00
Sensibilització 1 ...................................................32,00 (opció instrument 7,00 euros)
Sensibilització 2 ...................................................................................................32,00
Iniciació 1 .............................................................................................................39,00
Iniciació 2 .............................................................................................................39,00
Nivell elemental
Primer curs: 8 anys ..............................................................................................39,00
Segon curs: 9 anys ..............................................................................................39,00
Tercer curs: 10 anys.............................................................................................47,00
Quart curs: 11 anys .................................................................................53 euros/mes
Cursos per adults
½ hora setmanal ..................................................................................................30,00
¾ hora setmanal ..................................................................................................37,00
1 hora setmanal ...................................................................................................44,00
2on germà matriculat ....................................................................10 % de descompte
3er germà matriculat .....................................................................20 % de descompte

Les quanties de les taxes per l’ensenyament a l’aula municipal de
música són les vigents pel curs escolar 2007-2008, i romandran
vigents mentre no s’acordi la seva modificació.
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 26 de setembre
de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data 13 de
novembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any
2008 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, 24 de desembre de 2007
L’alcalde, Jaume Fernández i González

−♦−

