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Número de registre 9515

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Edicte de publicació definitiva de les ordenances fiscals 2018
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 03 de
novembre de 2017, aprovà provisionalment:
Primer. Aprovar per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les ordenances fiscals, que a
continuació es relacionen, així com el seu text:
- Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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:
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització dels horts municipals.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 214, del dia 7 de novembre de
2017, 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 modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica
Article 4. Exempcions i bonificacions
2. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació. Si no
fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si manca, la data en què
el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
3. Els vehicles de les classes turismes, camions, furgons, furgonetes, vehicles mixtes adaptables, autobusos
y autocars, gaudiran en els termes que es disposen als següents apartats, d’una bonificació de la quota de
l’impost, en funció de les característiques dels motors, la classe de combustible que consumeix el vehicle i la
seva incidència en el medi ambient, sempre que compleixin les condicions i requisits següents:
Que es tracti de vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel o elèctric-gas) que estiguin
homologats de fàbrica, incorporant dispositius catalitzadors, adequats a la seva classe i model, que
minimitzin les emissions de contaminats. Aquest vehicles gaudiran de una bonificació del 50%. de la quota
de l’impost.
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a) Que es tracti de vehicles de motor elèctric i/o de emissions nul·les. Aquests vehicles gaudiran d’una
bonificació del 75 %. de la quota de l’impost, mentre mantinguin les circumstàncies del motor i emissions
assenyalades.
Tipus de vehicles híbrids i relacionats:
EV...........................................................................................................................................Ang.: elèctric vehicle
HEV.......................................................................................Ang.: hybrid elèctric vehicle (vehicle elèctric híbrid)
BEV...................................................................Ang.: Battery elèctric vehicle (vehicle elèctric basat en bateries)
PHEV.......................................................Ang.: Plugin Hybrid elèctric vehicle (vehicle elèctric híbrid endollable)
c) Que es tracti de vehicles que utilitzin com combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol,
hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden
utilitzar un carburant contaminant. Els que utilitzin GLP (gas liquat de petroli) o mixt GLP-gasolina o dièsel,
en motors de cicle OTTO (Cicle termodinàmic), GNC (gas natural comprimit), tant implantats en la seva
fabricació com posteriorment, sempre certificant la seva implantació per organismes o empreses
homologades per aquest fi, i comunicant la seva implantació en els registres de la DGT. Aquests vehicles
gaudiran d’una bonificació del 75%. de la quota de l’impost, mentre utilitzin els combustibles citats.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el
dia 3 de novembre de 2017, i que ha quedat definitivament aprovada, en data 22 de desembre de 2017,
començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
La resta d’ordenança s’adhereix al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat en el Butlletí
Oficial de la Província número 149, de 25 d’octubre de 2012.
B) Text íntegre de l’ordenança fiscal número 33, reguladora de la taxa per la utilització dels horts municipals
Article1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 i 19 d’aquest Text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització del horts municipals,
que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de
manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa dels horts municipals i
les actuacions necessàries per a la conservació i el manteniment d’aquests.
Article 3. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix a partir del moment que s’inicia la utilització del servei; estaran obligades al
pagament dels drets assenyalats en aquesta ordenança les persones o grups de persones físiques que
hagin estat elegides com a usuaris dels esmentats horts. El pagament és un requisit previ per a la utilització,
així com el pagament de la corresponent fiança.
Article 4. Subjectes passius
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Són objectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats a les quals s’atorguin
les autoritzacions d’ús dels horts de titularitat municipal.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributaria anual a satisfer per a questa taxa serà de 100,00 euros anuals que es farà efectiva
durant el primer trimestre de l’any.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) En el supòsit de noves concessions, per liquidació d’ingrés directe sempre abans d’iniciar l’aprofitament.
b) En el supòsit de concessions d’aprofitament ja autoritzat i prorrogats per anualitats naturals, l’Ajuntament
mitjançant decret d’alcaldia, podrà elaborar el corresponent padró fiscal que serà exposat al públic i on es
determinarà el període de cobrament.
Article 6. Tarifes Reduïdes
S’estableix, mitjançant aquesta disposició, el règim general de tarifes reduïdes per raó de capacitat
econòmica i de condicions socials.
Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació
amb els ingressos de la unitat familiar a que pertanyi la persona titular de la llicència d’ocupació:
SITUACIÓ ECONÒMICA EN FUNCIÓ DE L’INDICADOR
RENDA DE SUFICIÈNCIA DE CATALUNYA (IRSC)

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC
Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC
Condicionants socials
Situació d’atur acreditada sense subsidi o amb subsidis

PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA

100%
80%
Percentatge de bonificació de la taxa
20%

L’Ajuntament resoldrà la petició formulada a partir de la consulta de nivells de renda i previ informe dels
Serveis Socials del Municipi.
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones sol·licitants estiguin empadronades en el
municipi de Rosselló.
L’Ajuntament es reserva el dret de verificar cada any el manteniment de les condicions que han motivat, en
el seu cas, la concessió de la tarifa reduïda.
Article 7. Acreditació
L’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial, en que s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell
exercici la quota integra. Si l’inici de l’activitat te lloc en el segon semestre del exercici es liquidarà la meitat
de la quota anual.
b) Si es cessa l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la
meitat). Si el cessament te lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.
La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer del següent semestre. La no presentació de
la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
Article 8. Infraccions i sancions tributàries
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Per a tot el que fa a ala qualitat d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s’ha d’aplicar el que
disposa els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les
disposicions que la complementen i despleguen.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2018, i continuarà vigent
mentre no se’n acordi la modificació o derogació.
Rosselló, 22 de desembre de 2017
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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