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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA

1989

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 20 de desembre de 2007, aprovà provisionalment la
imposició i modificació de determinades ordenances fiscals per a
l’any 2008.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 9, del dia 17 de gener de 2008, 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 la taxa de nova imposició per immobilització
i/o retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament
o abusivament a la via publica i l’ordenança que la regula,
vigents per l’exercici 2008 i següents
El text íntegre de l’ordenança fiscal número 31, és el següent:
Taxa per immobilització i/o retirada de vehicles abandonats
o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest Text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per immobilització i retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament
a la via pública, que es regirà per la present ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la recollida,
retirada o immobilització de vehicles en la via pública i la seva
custòdia al dipòsit municipal de l’Ajuntament de Lleida. Es
considera que s’ha produït el fet imposable quant s’ha iniciat la
recollida, retirada o immobilització del vehicle.
2. L’obligació de contribuir comença en el moment que es presta
el servei definit a l’apartat anterior. En el cas de la custòdia,
s’inicia l’obligació de contribuir en el moment de l’entrada del
vehicle al dipòsit sigui quina sigui la causa de la seva entrada al
mateix.
3. No estarà subjecte a aquesta taxa els arrossegaments de
vehicles que es facin per interès municipal quan amb ocasió
d’esdeveniments especials sigui necessari deixar lliure la via
pública, sempre i quan el vehicle arrossegat estigui aparcat
correctament segons les normes de circulació.
Article 3. Subjectes passius
1. El subjecte passiu de la taxa es el conductor del vehicle que
hagi provocat la causa de l’arrossegament o de la immobilització.
2. Tindrà la condició de substitut el contribuent titular del vehicle
arrossegat o custodiat al dipòsit municipal de l’Ajuntament de
Lleida.
Article 4. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
CONCEPTE

EUROS

1. Retirada de vehicles
1.1. Qualsevol servei de retirada de vehicles de la via pública....................................................82,40
1.2. En el supòsit que s’iniciï la retirada de vehicles i no es compleixi el servei .........................41,20
Les quantitats dels apartats precedents s’entendran per a vehicles
de menys de 1.700 kg; si el vehicle excedeix dels 1.700 kg,
s’hauran de multiplicar pel coeficient 1,3
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1.3. Quan les característiques dels vehicles a retirar facin insuficients
els medis municipals disponibles, essent necessari recórrer a tercers persones
per efectuar aquest servei, la taxa a cobrar serà l’import que l’Ajuntament
hagi de satisfer a l’empresa que faci la feina de retirada de vehicles,
augmentant en un 15% l’import per despeses generals d’administració
2. Dipòsit de vehicles
A partir de les primeres 12 hores, tarifes diàries o per fracció:
Bicicletes, ciclomotors, motocicletes i moto-cars .............................................................................1,85
Turismes i ciclomotors quatre rodes................................................................................................6,20
Furgonetes i camions fins a 3.500 kg de MMA.............................................................................12,30
Camions de més de 3.500 kg de MMA .........................................................................................14,40
3. Immobilització de vehicles
Per cada vehicle immobilitzat.......................................................................................................49,20

Article 5. Normes de gestió i recaptació
Els vehicles es retiraran de la via pública i es procedirà a la seva
immobilització en els casos que procedeixi d’acord amb el que
estableix el Text refós de la Llei de seguretat vial, el codi de la
circulació i a la resta de les disposicions aplicables.
Disposició final
La present ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2007,
i que ha quedat definitivament aprovada el dia 18 de febrer de
2008, entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
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 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 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següents:
TARIFA PRIMERA

EUROS

Consum Bloc I (1 a 10 m3/mes) .................................................................................................0,3844
Consum Bloc II (11 a 18 m3/mes) ..............................................................................................0,4942
Consum Bloc III (19 a 9999 m3/mes).........................................................................................0,7688
Industrials ...................................................................................................................................0,4942
Aforaments (30 m3 usuari/mes) ................................................................................................0,4942
Quota fixa (2,4162 euros/mes) ................................................................................................2,4162
TARIFA SEGONA. CONNEXIONS I D’ALTRES
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EUROS

Drets d’escomesa a la xarxa general de l’immoble ...................................................................152,21
Per cada habitatge o local de negoci..........................................................................................101,47

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 el dia 20 de desembre de 2007, i
que ha quedat definitivament aprovada amb data 18 de febrer de
2008, començarà a regir el primer dia de gener de 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, 19 de febrer de 2008
L’alcalde, Jaume Fernández i González

−♦−

