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Número de registre 3962

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Edicte d’aprovació definitiva d’ordenances 

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 29 de març
de 2018, 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 10 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de bany, dutxes, piscines e
instal·lacions anàlogues.

- Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 70, del dia 11 d’abril de 2018, 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 2 mesos a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.

A) Text íntegre de la modificació de l’ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa per la prestació de
serveis de bany, dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues.

Article 4. Quantia
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 8 a 13 anys 3,50 euros
- Entrada al recinte per un dia de les persones de 14 a 64 anys 5,00 euros
- Entrada al recinte per un dia de les persones de 65 anys o més 3,50 euros

Abonaments de temporada:
- De les persones de 8 a 13 anys 20 euros
- De les persones de 14 a 64 anys 30 euros
- De les persones de 65 anys o més 15 euros 
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Aquestes tarifes s’incrementaran un 50% a les persones que no estiguin empadronades al  municipi  de
Rosselló i que no paguin impostos al municipi.

Totes aquestes tarifes està inclòs l’impost sobre el valor afegit.

Bonificacions per discapacitat física o psíquica:
a. Les persones amb discapacitat física o psíquica a partir d’un 65%, acreditada mitjançant carnet de la
Generalitat es reduirà la quota en l’abonament de temporada en un 50%.

b. Les persones amb discapacitat física o psíquica d’entre un 33% i un 64%, acreditada mitjançant carnet de
la Generalitat es reduirà la quota en l’abonament de temporada en un 20%.

Descomptes familiars:
a. Famílies de 4 membres o més, 15% de descompte en els abonaments de temporada. (S’hauran d’adquirir
com a mínim 4 abonaments).

b. Famílies de nucli monoparental, és a dir, format per un progenitor (mare o pare) i un o varis fills, 20% de
descompte en els abonaments de temporada. (S’hauran d’adquirir com a mínim 2 abonaments).

Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:

a) Els nens/nenes fins a 7 anys.

Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el
dia 29 de març de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s´acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

B. Text íntegre de la l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Article 6. Quantia
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

a) Per ocupació de la via pública amb taules i cadires, tendals, para-sols i altres elements auxiliars sense
fixar a la via pública:
- Per m² i temporada (1 d’abril a 31 d’octubre): 6 euros/m²/temporada.
- Per m² fora de temporada: 10 euros/mes

b) Per ocupació de la via pública amb taules i  cadires amb marquesines, separadors i  altres elements
auxiliars fixats a la via pública i/o a la calçada destinada a pàrquing de vehicles: 
- Per m² i anual (1 de gener al 31 de desembre): 20 euros/m²/any. 

Regles particulars d’aplicació:
a. Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per obtenir la
superfície ocupada.

b. Si com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors i altres elements auxiliars, es
delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i cadires, es prendrà la superior com a base
de càlcul.
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c. Els aprofitaments seran temporals, quan no hi hagi elements com marquesines o separadors fixats a la
via pública. La temporada coincidirà de forma irreductible amb els mesos d’abril i octubre. Els aprofitaments
realitzats fora de temporada indicada es calcularan amb el preu establert al paràgraf anterior. 

d. L’aprofitament serà anual permanent quan la marquesina i/o els separadors estiguin fixats a la via pública
i/o a la calçada destinada a pàrquing per a vehicles. 

e. L’Ajuntament es reserva el dret d’ús de la via pública i els subjectes passius estan obligats a deixar lliure
la zona ocupada.

Disposició final
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el
dia 29 de març de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació al butlletí oficial de la província i continuarà vigent mentre no s´acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Rosselló, 24 de maig de 2018
L’Alcalde
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