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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
EDICTE 13893
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 7/1985, 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 2 de novembre 
de 2010, aprovà provisionalment la modifi cació de determinades 
ordenances fi scals per a l’any 2011
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Ofi cial de la 
Província núm. 158, del 11 de novembre de 2010, i atès que ha 
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense 
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han 
esdevingut defi nitius amb data 18 de desembre de 2010.
Contra els acords defi nitius 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 Ofi cial de la Província.
A) Text íntegre de les modifi cacions de les ordenances fi scals, 
reguladores dels impostos, vigents per l’exercici 2011 i següents:
Els articles de les ordenances fi scals que a continuació es 
relacionen quedaran redactats de la següent manera:

A) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Reguladora de l’Impost de Béns Immobles

En concret a l’article 8 s’estableixen els tipus impositius 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: 0,57
Disposició fi nal
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 2de novembre 
de 2010 i que ha quedat defi nitivament aprovada en data 18 de 
desembre de 1010, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 
2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modifi cació o 

derogació. En cas de modifi cació parcial, els articles no modifi cats 
restaran vigents.
La resta de l’Ordenança s’adhereix al text/model aprovat per la 
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Ofi cial de la Província 
Annex al núm. 67 amb data 31 de maig de 2003, en relació amb 
la modifi cació publicada al Butlletí Ofi cial de la Província núm. 
75, de data 4 de juny de 2005.
B) Text íntegre de les modifi cacions de les ordenances fi scals, 
reguladores de les taxes, vigents per l’exercici 2011 i següents:

A) 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 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 fi xa de 145,35 euros, per 
immoble, més 98,90 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:
A. Per cada habitatge, destinat a residència familiar ja sigui de 
caràcter temporal o permanent ............................................. 41,35
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o al 
por menor, bars, hotels i similars ......................................... 43,25
C.Per cada fi nca o local destinat a ús industrial ................... 71,90
D. Per cada fi nca o local destinats a altres usos ................... 27,90
Disposició fi nal
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 2 de novembre 
de 2010 i que ha quedat defi nitivament aprovada en data 18 de 
desembre de 2010, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 
2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modifi cació o 
derogació. En cas de modifi cació parcial, els articles no modifi cats 
restaran vigents.

B) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 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:
a) Per cada habitatge ............................................................ 94,15
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 .................................................................. 141,80
c) Establiments comercials i petits tallers de reparació de 
maquinària situats dins del casc urbà. ................................ 103,35
d) Establiments industrials, tallers i ofi cines. ..................... 103,35
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 16/2003, de 13 de juny, de fi nançament de les 
infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
deposició de residus).
Disposició fi nal
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 2 de novembre 
de 2010 i que ha quedat defi nitivament aprovada en data 18 de 
desembre de 2010, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 
2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modifi cació o 
derogació. En cas de modifi cació parcial, els articles no modifi cats 
restaran vigents.
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C) 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:
Matrícula ........................................................................  70 euros
Quota mensual  ............................................................. 100 euros
2. L’Escola Bressol presta el servei de menjador. Els preus 
d’aquest servei són:
Servei de menjador ..........................................fi x: 130 euros/mes
.............................................................. esporàdic: 8,50 euros /dia
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.
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:
Horari lectiu 9.00 hores a 12.30 hores i 15 hores a 17 hores
Horari acollida
optatiu 8.00 hores a 9.00 hores i de 17.00 hores a 18.00 hores
1 hora extraescolar/mes 20 euros/mes (matí o tarda)
2 hores extraescolars/mes 40 euros/mes (matí i tarda)
6. Les taxes per la prestació del servei de llar d’infants són les 
vigents pel curs escolar 2010-2011, i romandran vigents mentre 
no s’acordi la seva modifi cació.
Disposició fi nal
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 2 de novembre 
de 2010 i que ha quedat defi nitivament aprovada en data 18 de 
desembre de 2010, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 
2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modifi cació o 
derogació. En cas de modifi cació parcial, els articles no modifi cats 
restaran vigents.

D) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
Reguladora de la Taxa per l’ensenyament a l’Aula municipal 

de música
En concret a l’annex 1 s’estableixen les taxes de l’Aula 
Municipal de Música, segons el redactat següent:
Annex I. Taxes
Matrícula (un sol pagament a l’inici) .............................. 50 euros
Sensibilització  .........................................................36 euros/mes
Sensibilització 1 .......................................................36 euros/mes
Sensibilització 2 ............36 euros/mes (opció instrument 8 euros)
Iniciació 1 .................................................................44 euros/mes
Iniciació 2 .................................................................44 euros/mes
Nivell Elemental
Primer curs: 8 anys  ..................................................44 euros/mes
Segon curs: 9 anys ...................................................44 euros/mes
Tercer curs: 10 anys .................................................52 euros/mes
Quart curs: 11 anys ..................................................58 euros/mes
Nivell mitjà ..............................................................60 euros/mes
Cursos per adults
Matrícula adults (un sol pagament a l’inici) ................... 25 euros
Llenguatge ..................................................................8 euros/mes
½ hora setmanal .......................................................34 euros/mes
¾ hora setmanal .......................................................41 euros/mes
1 hora setmanal ........................................................48 euros/mes
2on instrument opcional ...........................................19 euros/mes
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 2010-2011, i romandran 

vigents mentre no s’acordi la seva modifi cació.
Disposició fi nal
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el dia 2 de novembre 
de 2010 i que ha quedat defi nitivament aprovada en data 18 de 
desembre de 2010, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 
2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modifi cació o 
derogació. En cas de modifi cació parcial, els articles no modifi cats 
restaran vigents.
Contra l’aprovació de les ordenances fi scals 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 
Ofi cial de la Província.
Rosselló, 20 de desembre de 2010
L’alcalde, Jaume Fernández i González

  


 
 

 
 

 

CAPÍTOL  IMPORT EUROS
Capítol I Despeses de personal ...................................................................................... 800,00
Capítol II Despeses en béns corrents i serveis .............................................................. 4.207,28
Capítol IV Transferències corrents ................................................................................. 7.160,08
Capítol VI Inversions reals .......................................................................................... 35.847,62

CAPÍTOL NOM IMPORT
Capítol VI Inversions reals ............................................................................................ 1.180,16
 Total altes crèdits ........................................................................................ 49.195,14

CAPÍTOL NOM IMPORT
Capítol IV Transferències corrents ................................................................................. 9.382,80
Capítol VII Transferències de capital ............................................................................ 21.937,34

CAPÍTOL NOM IMPORT BAIXES
Capítol VI Inversions reals ............................................................................................ 5.875,00

CAPÍTOL NOM IMPORT
Capítol IX ...........Passius financers 12.000,00
...........................Total finançament 49.195,14




