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Sessió ordinària 21.06.2021

Ajuntament de Rossell

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Abans de l'inici de la sessió el Sr. Alcalde vol donar un missatge d'ànim i reconeixement a tots
els veïns de Rossell, pel seu comportament exemplar davant de la pandèmia que estem patint.
Vista l’acta de la sessió de data 08.03.2021 es aprovada per unanimitat.

2.APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2020

Visto que la misma se expuso al público y publicada en el B.O.P. n.º 62 de fecha
25.05.2021, para que pudieran presentarse reclamaciones, objeciones u observaciones.
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y en conformidad con el dispuesto en
el artículo 22.2.y) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Pleno, adopta por unanimidad, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2020.

ACTA DEL PLE

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella de fecha 18.05.2021, y el Dictamen de
esta Comisión de fecha 21.05.2021.
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Vista la Cuenta General del ejercicio 2020, junto con toda su documentación aneja a la
misma, según la legislación vigente.

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobado y toda la documentación que lo integra a
Valenciana, tal como se establece en el artículo 212.3 del Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

3.APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia de data 14.06.2021, relativa a la modificació
de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de Cementeri Municipal, l’informe favorable de
Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei
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la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad

Ajuntament de Rossell
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, adopta per unanimitat
el següent ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de
LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL amb la redacció que a continuació s'arreplega:
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Articulo 1. Fundamento y Objeto
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 27, y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
aprueba la “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL”
del municipio de Rossell, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en la
presente.
Articulo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del siguiente servicio público
de competencia local: Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios
fúnebres de carácter local, previsto en la letra p) del apartado 4 del artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Articulo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
que soliciten la concesión de la autorización o la prestación del servicio y, en su caso, los
titulares de la autorización concedida.
Artículo 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Salvo precepto
legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. Responderán
solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 5. Cuota Tributaria
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por
aplicación de la siguiente tarifa: Los servicios sujetos a gravamen y el importe de este son
los que se fijan en la siguiente: TARIFA: Tarifa nº 1 a): Concesión de nichos construidos
antes de 1995: Fila 1ª: 120,20 Euros Fila 2ª: 150,25 Euros Fila 3ª: 150,25 Euros Fila 4ª:
120,20 Euros Tarifa nº 1 b): Concesión de nichos construidos a partir de 1995: Fila 1ª:
270,45 Euros Fila 2ª: 300,50 Euros Fila 3ª: 240,40 Euros Tarifa nº 2: Otros servicios
fúnebres: Derechos por expedición de título de concesión: 10,00 Euros . CANON ANUAL
MANTENIMIENTO: 15,00 Euros
Artículo 6.- Exenciones y Bonificaciones
No se concederán exenciones ni bonificaciones en la exacción de la tasa.
Artículo 7. Devengo
La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la prestación de los servicios
sometidos a gravamen, entendiéndose a tales efectos, que se inicia la prestación cuando
se solicita la misma.En el caso del servicio de mantenimiento, la cuota se devenga el
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« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

SEGON. Sotmetre dita modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
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primer día natural de cada ejercicio económico y tendrá carácter irreducible, coincidiendo
el periodo impositivo con el año natural.
Artículo 8. Normas de Gestión
- El pago de tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria en la cuenta que el Ayuntamiento de Rossell designe, en el plazo
que se indique, respecto a la concesión del nicho. La misma se exigirá en régimen de
autoliquidación, siendo la presentación del documento acreditativo del pago necesario para
la concesión. - La cuota de mantenimiento anual será gestionada por la Diputación
Provincial. Si la gestión, la inspección y la recaudación del tributo han sido delegadas total
o parcialmente en la Diputación de Castellón, las normas contenidas en los apartados
anteriores serán aplicables a las actuaciones que deba hacer la Administración delegada.
Todas las actuaciones que, en dicho caso, lleve a cabo el Servicio Provincial de Gestión,
Inspección y Recaudación, aplicable a los procesos de gestión de los ingresos locales, cuya
titularidad corresponde a los Municipios de la provincia de Castellón que han delegado sus
facultades en la Diputación Provincial. - Toda clase de nichos o sepulturas que por
cualquier causa, queden vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento. - Con las
concesiones a perpetuidad se adquiere el derecho de conservación indefinida de los restos
inhumados. - Cuando las renovaciones de los nichos y las sepulturas no se realice el
vencimiento del plazo señalado, el Ayuntamiento, de oficio y siguiendo los trámites legales,
se hará cargo de los restos y su traslado al osario general. - Todos los materiales, signos y
adornos y demás efectos procedentes de los nichos y sepulturas, vencidos y desocupados,
pasarán al almacén del cementerio, el Ayuntamiento les dará el destino oportuno en
beneficio de los intereses municipales. - La Construcción de mausoleos o panteones
familiares estará sujeta a la previa solicitud de licencias urbanísticas y abono de las tasas e
impuestos correspondientes.
Artículo 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como
sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo
Artículo 10. Legislación Aplicable
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de
13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada
por este Ayuntamiento.
Artículo 11. Regulación Cementerio Municipal
El cementerio municipal de Rossell, tiene la consideración de bien de dominio
público adscrito a un servicio público, en cumplimiento del deber de control sanitario de los
cementerios y policía sanitaria mortuoria, regulado en el artículo 5 de la Ley 3/2003, de 6
de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada en fecha 21 de junio de 2021, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir de 1 de enero
de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa»
.
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d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen examinar l'expedient i
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el
portal web de l'Ajuntament [adreça https://www.rossell.es) a fi de donar audiència als
ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres
persones o entitats.

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia de data 14.06.2021, relativa a la modificació
de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l 'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, l’informe favorable de Secretaria, de conformitat amb el que es disposa

en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim

ACTA DEL PLE

documents relacionats amb aquest assumpte».
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TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de

Local, el Ple, adopta per unanimitat el següent ACORD:

de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb la redacció que a
continuació s'arreplega:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA ARTICLE 1. Fonament legal
Aquesta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de
la Constitució Espanyola, i d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb el que disposa
l’article 15 segons el que s’estableix a l’article 59.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
estableix l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que es
regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que es preveu als
Ajuntament de Rossell
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de

Ajuntament de Rossell
articles 104 i següents de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. L’Ordenança serà
aplicable a tot el terme municipal.
ARTICLE 2. Naturalesa Jurídica
L’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un Tribut
directe, que no té caràcter periòdic.
ARTICLE 3. Fet imposable
El fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana està constituït per l’increment de valor que experimenten els terrenys de
naturalesa urbana, que es posa de manifest a conseqüència de: — La transmissió de la
propietat dels terrenys per qualsevol títol. — La constitució o transmissió de qualsevol Dret
títol podrà consistir en: a) Negoci jurídic mortis causa, tant en successió testada com ab
intestato. b) Negocio jurídic inter vivos, tant onerós com gratuït. c) Alienació a subhasta
ARTICLE 4. Terrenys de Naturalesa Urbana
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: a) Sòl urbà. b) Sòl
urbanitzable o assimilat per comptar amb les facultats urbanístiques inherents al sòl
urbanitzable a la Legislació urbanística aplicable. c) Els terrenys que disposin de vies
pavimentades o encintat de voreres i comptin, a més a més, amb clavegueram,
subministrament d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic. d) Els
ocupats per construccions de naturalesa urbana. e) Els terrenys que es fraccionen en

ACTA DEL PLE

pública. d) Expropiació forçosa.
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Real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.Ajuntament de Rossell El

contra del que es disposa a la Legislació agrària, sempre que aquest fraccionament en
desvirtuï l’ús agrari.
No està subjecte a aquest Impost l’increment de valor que experimenten els
terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
No es produirà la subjecció a l’Impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en
pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels
seus havers comuns. Tampoc es produirà la subjecció a l’Impost en els supòsits de
transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del
compliment de Sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui
quin sigui el règim econòmic matrimonial.Ajuntament de Rossell No es meritarà l’impost
amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària regulada en la disposició
Ajuntament de Rossell
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ARTICLE 5. Supòsits de no Subjecció

Ajuntament de Rossell
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució
d’entitats de crèdit. No es produirà la meritació de l’impost amb ocasió de les aportacions o
transmissions

realitzades

per

la

Societat

de

Gestió

d’Actius

Procedents

de

la

Reestructuració Bancària a entitats participades de manera directa o indirecta per aquesta
Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de
l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a
conseqüència d’aquesta. No es meritarà l’impost amb ocasió de les aportacions o
transmissions

realitzades

per

la

Societat

de

Gestió

d’Actius

Procedents

de

la

Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta per complir amb el
seu objecte social, als fons d’actius bancaris, a què es refereix la Disposició addicional
desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre. No es meritarà l’impost per les aportacions o
manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, que
preveu l’apartat 10 d’aquesta disposició addicional desena. En la posterior transmissió dels
l’increment de valor dels terrenys no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada
de les operacions previstes en aquest apartat.
ARTICLE 6. Exempcions Objectives
Estan exempts d’aquest Impost els increments de valor que es manifestin a
conseqüència dels actes següents: a) La constitució i transmissió de qualsevol drets de
servitud. b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a
Conjunt Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el
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immobles s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest
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transmissions que es produeixin entre els citats Fons durant el període de temps de

que s’estableix a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Ajuntament de
Rossell Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de Drets Reals acreditin que han
[En aquests supòsits, la sol·licitud d’exempció s’haurà d’acompanyar de la documentació
que acrediti la realització de les obres de conservació, millora o rehabilitació, i de la
mateixa manera, es presentarà llicència d’obres, documents que acreditin el pagament de
la taxa per la llicència tramitada, certificat d’acabament de les obres. Igualment, es
presentaran els documents que acreditin que el bé es troba dins del perímetre delimitat
com a Conjunt Històric-Artístic].
ARTICLE 7. Exempcions Subjectives
Igualment, estan exempts d’aquest Impost els increments de valor corresponents
quan l’obligació de satisfer aquest Impost recaigui sobre les següents persones o Entitats:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals a les que pertanyi el Municipi,
així com els seus respectius Organismes Autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de
Ajuntament de Rossell
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realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

Ajuntament de Rossell
caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les esmentades Entitats Locals. b) El
Municipi de la imposició i altres Entitats Locals integrades o en les que s’integri aquest
Municipi, així com les seves respectives Entitats de dret públic de caràcter anàleg als
Organismes Autònoms de l’Estat. c) Les Institucions que tinguin la qualificació de
benèfiques o benèficodocents. d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les
Mutualitats de Previsió Social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació
i Supervisió de les Assegurances Privades. e) Els titulars de concessions administratives
revertibles respecte dels terrenys afectats a aquestes. f) La Creu Roja Espanyola. g) Les
persones o Entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en Tractats o Convenis
Internacionals.Ajuntament de Rossell
ARTICLE 8. Bonificacions
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de Drets Reals de gaudi
limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents
de la quota íntegra de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o
constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini de terrenys, sobre els quals es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de
la Corporació i s’acordarà, amb sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
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i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants. S’estableix una bonificació del 95 %
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S’estableix una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l’Impost, en les

ARTICLE 9. Subjectes Passius
1. És subjecte passiu de l’Impost a títol de contribuent: a) Transmissions gratuïtes.
limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’Entitat a la que fa
referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el Dret Real de què es
tracti. b) Transmissions oneroses. En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de Drets Reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o
jurídica, o l’Entitat a la que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el
Dret Real de què es tracti. 2. En els supòsits a què fa referència la lletra b) de l’apartat
anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona
física o jurídica, o l’Entitat a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor del qual es Ajuntament de
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de Drets Reals de gaudi

Ajuntament de Rossell
Rossell constitueixi o transmeti el Dret Real de què es tracti, quan el contribuent sigui una
persona física no resident a Espanya. 3. En les transmissions realitzades pels deutors
compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació
en pagament de l’habitatge habitual previst en l'apartat 3 de l'Annex d'aquesta norma,
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi
l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions
tributàries satisfetes.
ARTICLE 10. Base Imposable
1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda per l’increment real del valor
dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i
imposable, s’haurà de tenir en compte el valor del terreny en el moment de la meritació,
d’acord amb el que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest article, i el percentatge que
del valor del terreny en el moment de la meritació, s’han de distingir les regles següents: a.
En les transmissions de terrenys, el valor dels mateixos en el moment de la meritació serà
el que tinguin determinat en aquest moment a l’efecte de l’Impost sobre Béns Immobles.
Això no obstant, quan aquest valor sigui conseqüència d’una Ponència de Valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la
citada ponència, aquest impost es podrà liquidar provisionalment conforme al mateix. En
aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys una vegada s’hagi
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correspongui en funció d’allò que es preveu l’apartat 4. 2. Per determinar l’import exacte
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experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys. A l’efecte de determinar de la base

obtingut conforme als procediments de valoració col•lectiva que s’instrueixin, referit a la
data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat dels nous valors
aquests

es corregiran

Ajuntament

de

Rossell

aplicant

els

coeficients

d’actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte en les Lleis de Pressupostos
Generals de l’Estat. Quan el terreny, de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de
característiques especials, en el moment de la meritació de l’Impost, no tingui determinat
valor cadastral en aquest moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit
valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al moment de la meritació. b. En la
constitució i transmissió de Drets Reals de gaudi limitatius del domini, els percentatges
anuals continguts en l’apartat 4 d’aquest article, s’aplicaran sobre la part del valor definit
en la lletra anterior que representi, respecte del mateix, el valor dels referits drets calculat
mitjançant l’aplicació de les normes fixades a l’efecte de l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. c En la constitució o transmissió del dret a elevar
una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl
Ajuntament de Rossell
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cadastrals,

Ajuntament de Rossell
sense implicar l’existència d’un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts
en l’apartat 4 d’aquest article s’aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf a)
que representi, respecte d’aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de
transmissió o, en defecte d’això, el que resulti d’establir la proporció entre la superfície o
volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total superfície o volum edificats una
vegada construïdes aquelles. d En els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges
anuals continguts en l’apartat 4 d’aquest article s’aplicaran sobre la part del preu just que
correspongui al valor del terreny, tret que el valor definit en el paràgraf a) de l’apartat 2
anterior sigui inferior, en el qual cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 3. Sobre el
valor del terreny al moment de la meritació, derivat del que es disposa als apartats 2 i 3
anteriors, s’aplicarà el següent percentatge anual: a) Període d’un fins a cinc anys: 2,9 b)
d) Període de fins a vint anys: 2,6 Per determinar el percentatge, s’aplicaran les regles
següents: 1a. L’increment de valor de cada operació gravada per l’Impost es determinarà
nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi posat de manifest aquest increment. 2a. El
percentatge a aplicar sobre el valor del terreny al moment de la meritació serà el que
resulti de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d’anys
al llarg dels quals s’hagi posat de manifest l’increment del valor. 3a. Per determinar el
percentatge anual aplicable a cada operació concreta d’acord amb la regla 1a i per
determinar el nombre d’anys pels que s’ha de multiplicar aquest percentatge anual d’acord
amb la regla 2a, només es consideraran els anys complets que integrin el període de
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segons el percentatge anual fixat per l’Ajuntament per al període que comprengui el

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

Període de fins a deu anys: 2,7 Ajuntament de Rossell c) Període de fins a quinze anys: 2,6

posada de manifest de l’increment de valor, sense que a aquests efectes puguin
considerar-se les fraccions d’anys d’aquest període. Els percentatges anuals fixats a aquest
ARTICLE 11. Tipus de Gravamen.
Quota Íntegra i Quota Líquida El tipus de gravamen de l’impost serà del 20 %, amb
un mínim de 20,00 € per impost. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la
base imposable el tipus de gravamen. La quota líquida de l’impost serà el resultat d’aplicar
sobre la quota íntegra, si escau, les bonificacions a què es refereix l’article 8 d’aquesta
Ordenança.Ajuntament de Rossell
ARTICLE 12. Meritació de l’impost L’Impost
es merita : a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o
gratuït, inter vivos o mortis causa, a la data de la transmissió. b) Quan es constitueixi o
transmeti qualsevol Dret Real de gaudi limitatiu del domini, a la data en què tingui lloc la
constitució o transmissió. Als efectes del que es disposa es considerarà com a data de
Ajuntament de Rossell
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apartat podran ser modificats per les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

Ajuntament de Rossell
transmissió: a) Als actes o contractes inter vivos, la de l’atorgament del document públic.
b) Quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un
Registre Públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici. c) En les
transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant. d) En les subhastes
judicials, administratives o notarials, es prendrà la data de la Interlocutòria o Providència
que n'aprova la rematada. e) En les expropiacions forçoses, la data de l’Acta d’ocupació i
pagament. f) En el cas d’adjudicació de solars que s’efectuïn per Entitats urbanístiques a
favor de titulars de drets o unitats d’aprofitament diferents dels propietaris originàriament
aportants dels terrenys, la protocol·lització de l’Acta de reparcel·lació.
ARTICLE 13. Devolucions
Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per Resolució ferma
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del Dret Real de gaudi sobre el
terreny, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’Impost satisfet, sempre que
termini de cinc anys des que la resolució va quedar ferma, entenent-se que existeix efecte
lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les recíproques
devolucions a què 3 S’ha de tenir en compte la STS de 10 de juliol de 1999, en la que es
fixa

doctrina

legal

respecte

a

l’aplicació

temporal

de

les

Ordenances

de

l’Impost.Ajuntament de Rossell fa referència l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte
o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’Impost, no hi haurà cap possibilitat
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aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el
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haver-se produït la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant de la

de devolució. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants,
no serà procedent la devolució de l’Impost satisfet i es considerarà com un acte nou
simple assentiment a la demanda. En els actes o contractes en els que hi hagi alguna
condició, la seva qualificació es farà segons les prescripcions contingudes al Codi Civil. Si
fos suspensiva, no es liquidarà l’Impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos
resolutòria, sens dubte s’exigirà l’Impost, sota reserva, quan la condició es compleixi, si es
fa l’oportuna devolució segons la regla de l’apartat anterior.
ARTICLE 14. Gestió
14.1. L’Impost es podrà gestionar en règim de declaració o d’autoliquidació, i la Llei
faculta a l’Ajuntament per establir el sistema que consideri més adequat. A) DECLARACIÓ
1. Els subjectes estaran obligats a presentar davant l’Ajuntament corresponent la
declaració, segons el model que aquest determini. 2. Aquesta declaració s’haurà de
presentar en els terminis següents, a comptar a partir de la data en què es produeixi la
Ajuntament de Rossell
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subjecte a tributació. Com a mutu acord s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i el

Ajuntament de Rossell
meritació de l’Impost: a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies
hàbils. b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. A la declaració s’acompanyarà
el document on constin els actes o contractes que originen la imposició.Ajuntament de
Rossell 3. Amb independència del que es disposa al punt anterior d’aquest article, estan
obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos
terminis que els subjectes passius: a) En els supòsits de l’article 9.a) de l’Ordenança,
sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constitueixi o transmeti el Dret Real de què es tracti. b) En els supòsits de l’article 9.b) de
l’Ordenança, l’adquirent o la persona al favor de la qual es constitueixi o transmeti el Dret
Real de què es tracti. Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als subjectes
AUTOLIQUIDACIÓ L’Impost es podrà exigir en règim d’autoliquidació llevat en el supòsit
contingut a l’article 5.1 in fine d’aquesta Ordenança (que el terreny no tingui assignat valor
quota resultant de l’autoliquidació en els terminis següents, a comptar a partir de la data
en què es produeixi la meritació de l’Impost: a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini
serà de trenta dies hàbils. b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de
sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. Amb relació a
aquestes autoliquidacions, l’Ajuntament corresponent només podrà comprovar que s’han
efectuat mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’Impost, sense que
es puguin atribuir valors, bases o quotes diferents de les resultants d’aquestes normes. Els

ACTA DEL PLE

cadastral). El sistema d’autoliquidació per part del subjecte passiu, inclourà l’ingrés de la
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passius amb indicació del termini d’ingrés i expressió dels recursos procedents. B)

subjectes hauran de presentar a les oficines d’aquest Ajuntament l’autoliquidació
corresponent, segons el model determinat, relacionant els elements imprescindibles per
declaració s’acompanyarà el document on constin els actes o contractes que originen la
imposició. Les exempcions o bonificacions que se sol·licitin s’hauran de justificar igualment
de manera documental. Aquest ingrés es realitzarà a les oficines municipals. 14.2. Els
Notaris estaran obligats a remetre a l’Ajuntament respectiu, dins de la primera quinzena de
cada trimestre, la relació o índex comprensiu de tots els documents que hagin autoritzat el
trimestre anterior, en què es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest
la realització del fet imposable d’aquest Impost, amb excepció dels actes de l’última
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, la relació dels
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hi
hagin presentat per a coneixement o legitimació de firmes. El que es preveu en aquest
apartat s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert a la Llei
Ajuntament de Rossell
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practicar la liquidació corresponent i ingressar-ne l’import.Ajuntament de Rossell A la

Ajuntament de Rossell
General Tributària. A la relació o índex que remetin els Notaris a l’Ajuntament, aquests hi
hauran de fer constar la referència cadastral dels béns immobles quan aquesta referència
es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.
ARTICLE 15. Comprovacions
L’Administració tributària podrà per qualssevol dels mitjans previstos a l’article 57
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària comprovar el valor dels elements
del fet imposable.
ARTICLE 16. Inspecció
La inspecció es realitzarà segons el que es disposa a la Llei General Tributària i a les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.Ajuntament de Rossell
ARTICLE 17. Infraccions
d’acord amb el que es preveu a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’aplicarà
la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament
en la sessió celebrada el 21 / juny / 2021, entrarà en vigor al moment de la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2022, i
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
SEGON. Sotmetre dita modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
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el règim d’infraccions i sancions regulat a la Llei General Tributària i a les disposicions que
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En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a aquesta Ordenança,

audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen examinar l'expedient i

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el
portal web de l'Ajuntament [adreça https://www.rossell.es) a fi de donar audiència als
ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres
persones o entitats.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte».
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es

Codi Validació: C2XKLHSAZL37WRSLKPG934T4N | Verificació: https://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 42

presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.

Ajuntament de Rossell

5. APROVACIÓ

PROVISIONAL

DE LA

MODIFICACIÓ

DE L'ORDENANÇA

FISCAL

REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia de data 14.06.2021, relativa a la modificació
de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel servei de proveïment domiciliari d'aigua potable ,
l’informe favorable de Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en els articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple,

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de
la taxa pel servei de proveïment domiciliari d'aigua potable amb la redacció que a continuació

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE PROVEÏMENT
DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE
ARTICLE 1. Fonament i objecte.
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
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s'arreplega:
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adopta per unanimitat el següent ACORD:

Bases del Règim Local i de conformitat amb el que es disposa en l’article 20.4.t) en relació
amb els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
subministrament d’aigua potable, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes
de la qual atenen al previst en l’article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ARTICLE 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de proveïment d’aigua
potable a domicili, que comporta la utilització de la xarxa general de distribució així com
les activitats derivades d’enganxes a la xarxa general, col·locació, manteniment i activitats
anàlogues, conforme a allò que s’ha fixat en l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
ARTICLE 3. Subjecte passiu.
Ajuntament de Rossell
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aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la taxa pel

Ajuntament de Rossell
Són subjectes passius de la taxa totes les persones físiques i jurídiques així com les Entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
que sol·liciten o resulten beneficiades pels serveis de subministrament d’aigua potable.
ARTICLE 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d’altres persones o Entitats.
A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’estarà a allò
que s’ha fixat en els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de

ARTICLE 5. Quota tributària.
La quantia de la taxa reguladora en aquesta Ordenança serà fixada per les tarifes
contingudes en els apartats següents:
1. Per drets d’escomesa i comptador: 220 euros.
2. Per conservació de comptadors i escomeses: 8,57 euros més IVA per
abonat/trimestre.

ACTA DEL PLE

desembre, General Tributària.

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

General Tributària.

3. Per trasllat de comptador d’interior a exterior d’habitatge:
a. Amb porteta normalitzada per col·locar: 120,20 euros.
4. Per reanudació del servei per falta de pagament o altres causes imposables a
l’usuari: 90,15 euros.
5. Consum, per metre cúbic:
-

De 0 a 18 m³: 0,20 euros/m³.

-

De 19 a 30 m³: 0,25 euros/m³.

-

De 31 a 75 m³: 0,30 euros/m³.

-

De 76 a 150 m³: 0,44 euros/m³.

-

Excés de 150 m³: 0,54 euros/m³.

6. Altres tarifes:
a. Zones no urbanitzables. Per enganxe a la xarxa amb alta en el servei,
l’Ajuntament estudiarà prèviament la sol·licitud i en cas afirmatiu, podrà
cobrar la taxa que estime oportuna.
Ajuntament de Rossell
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b. Amb porteta normalitzada col·locada: 60,10 euros.

Ajuntament de Rossell

ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions.
No es concedirà exempció alguna dels imports de les quotes tributàries assenyalades en
l’article anterior.
De conformitat amb l’article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en relació amb l’article 18 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, no
s’admetrà benefici tributari algun, excepte a favor de l’Estat i els altres Ens Públics
territorials o institucionals com a conseqüència d’allò que s’ha fixat en els Tractats o
Acords Internacionals, excepte la possibilitat de tenir-se en compte criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les –art. 24.4. TRLRHL-.

ARTICLE 8. Normes de gestió.
El cobrament de la taxa es farà mitjançant llista cobratòria, per rebuts tributaris, en el
període de cobrament que l’Ajuntament determine, exposant-se dista llista cobratòria pel
termini de vint dies hàbils en llocs i mitjans previstos per la Legislació, a l’efecte de
reclamacions pels interessats.

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

La meritació naix en el moment que s’inicia la prestació del servei subjecte a gravamen,
entenent-se iniciat:
- Des de la data de presentació de la sol·licitud de subministrament, si el subjecte
passiu la formulara expressament.
- Quan estiga establit i en funcionament el servei municipal objecte de la present
regulació.

ACTA DEL PLE

ARTICLE 7. Meritació.

En el supòsit de drets de connexió, el contribuent formularà l’oportuna sol·licitud i els
serveis tributaris d’aquest Ajuntament, una vegada concedida aquella, practicaran la
que assenyalen els articles 60 i 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
En el possible cas de falta de subministrament d’aigua, es donarà prioritat a l’aigua de
consum humà a la població, després a les granges i finalment, a les escomeses d’altres
usos.
ARTICLE 9. Infraccions i sancions tributàries.
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que a
aquestes corresponguen en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 178 i
següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i altra normativa
aplicable.
Ajuntament de Rossell
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liquidació que procedisca, que serà notificada per a l’ingrés directe en la forma i terminis

Ajuntament de Rossell

ARTICLE 10. Legislació aplicable.
Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà d’aplicació allò que s’ha fixat en el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l’Ordenança Fiscal General
aprovada per aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, que modifica a l’anterior aprovada el 2 de novembre de 1998,
la redacció definitiva de la qual ha sigut aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2022,

SEGON. Sotmetre dita modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen examinar l'expedient i
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es

ACTA DEL PLE

romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa .

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

celebrada en data 21 de juliol de 2021, entrarà en vigor aquest dia de la seua publicació en

considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

portal web de l'Ajuntament [adreça https://www.rossell.es) a fi de donar audiència als
ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres
persones o entitats.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte».

6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
Ajuntament de Rossell
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Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el

Ajuntament de Rossell

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia de data 14.06.2021, relativa a la modificació
de l’Ordenança Fiscal Reguladora DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA PER A
LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS , l’informe favorable de Secretaria,

de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de
la taxa pel servei de proveïment domiciliari d'aigua potable amb la redacció que a continuació

ARTICLE 2. Fet ImposableConstitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat
municipal que tendeix a verificar si els propietaris o tenidors d'animals potencialment
perillosos, segons la normativa vigent, poden ser titulars d'una Llicència municipal que els
permeti la seva tinença.
ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques, i les
Entitats, que sol·liciten la Llicència o la renovació de la Llicència per a la Tinença d'Animals
Potencialment Perillosos.
ARTICLE 4. Responsabilitat
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb d'altres persones o
entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de
l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari ens atindrem
al que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es
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ARTICLE 1. Fonament Jurídic
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de
la Constitució Espanyola, a l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i als articles 15 a 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix
l'Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de la Llicència per a la tinença d'animals
potencialment perillosos.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSSOS

ACTA DEL PLE

s'arreplega:

Ajuntament de Rossell

ARTICLE 5. Meritació
La taxa es merita des del moment en què es comença a prestar el servei que
origina la seva exacció, que coincideix amb la presentació de la sol·licitud que iniciï la
tramitació de la concessió o renovació de la Llicència.

ARTICLE 8. Infraccions i Sancions
Pel que fa a infraccions i sancions, s'aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la
desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple
de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de juny de 2021, entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de la data
01 de gener de 2022, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

ACTA DEL PLE

ARTICLE 7. Ingrés de la Quota Tributària
Els interessats en l'obtenció o renovació de la Llicència de tinença d'animals
potencialment perillosos hauran d'ingressar amb caràcter previ a la concessió o a la
renovació l'import de la quota, en règim d'autoliquidació.

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

ARTICLE 6. Quota Tributària
La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s'obtindrà per
aplicació de la
següent tarifa:
— Concessió de la Llicència: 30 euros.
— Renovació de la Llicència: 30 euros.
— Inscripció al Registre Municipal: 10 euros.

audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen examinar l'expedient i
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el
portal web de l'Ajuntament [adreça https://www.rossell.es) a fi de donar audiència als
ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres
persones o entitats.
Ajuntament de Rossell
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SEGON. Sotmetre dita modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i

Ajuntament de Rossell
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte».

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I PER RESERVES DE VIA PÚBLICA
PERA APARCAMENT EXCLUSIU.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia de data 14.06.2021, relativa a la modificació
de l’Ordenança Fiscal Reguladora DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE
LES VORERES I PER RESERVES DE VIA PÚBLICA PERA APARCAMENT EXCLUSIU. , l’informe

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, adopta per

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de
la taxa pel servei de proveïment domiciliari d'aigua potable amb la redacció que a continuació
s'arreplega:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I PER RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT
EXCLUSIU

ACTA DEL PLE

unanimitat el següent ACORD:

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

favorable de Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de

ARTICLE 1. Fonament i objecte.
d’acord amb el que es disposa en els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i en els articles 15 a 27, i 57 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, aquesta Ordenança regula la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i
per reserves de via pública per a aparcament exclusiu.
ARTICLE 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial de les vies o
terrenys públics derivada de l’entrada i sortida de vehicles a través de la vorera per a
accedir a garatges, aparcaments, locals, naus industrials, organismes oficials, etc; o de
l’estacionament de reserva de via pública per a aparcament exclusiu, prohibició
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola,

Ajuntament de Rossell
d’estacionament, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe, de persones malaltes o altres situacions degudament justificades, accés a vivendes
amb persones amb diversitat funcional o dificultat per a caminar degudament acreditades,
desenvolupament

d’activitats

comercials

d’establiments

autoritzats,

preservació

d’aparadors, etc.
ARTICLE 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, propietaris de les finques a les que la
llicència dóna accés a través de la vorera o se li concedeix reserva d’espai de via pública,
sense perjudici de que posteriorment puguen repercutir el seu import als beneficiaris de la

2. Les llicències atorgades impliquen un ús privatiu d’una porció de vorera, que
coincideix amb la distància concedida, exclusivament per a l’entrada i sortida de
vehicles a través de la mateixa a l’immoble.
3. El titular del gual i de la llicència de reserva d’espai haurà de pintar, a càrrec seu, la
vorada d’enfront a l’entrada a l’immoble de color groc trànsit; ral 1023. Les obres
de preparació, reforma o supressió del gual seran realitzades pel seu titular, amb el
vistiplau de l’Ajuntament, i en tot cas, a càrrec del primer.
4. Per a la senyalització de les llicències de gual, l’Ajuntament atorgarà la placa
identificativa autoritzada. Per tant, una vegada aprovada la present ordenança,
s’hauran de treure totes les plaques identificatives no autoritzades i reemplaçar-les
per les autoritzades.
5. Per a la senyalització de les reserves d’espai, l’Ajuntament atorgarà la targeta
identificativa autoritzada per als vehicles corresponents a cada llicència de gual.
ARTICLE 5. Quota tributària.
1. L’import de la quota tributària està fixat en l’apartat 2 d’esta ordenança.
2. Les tarifes de la taxa seran:
a. Quan es tracte de llicència d’accés a garatge particular o gual comunitari, on
comprendrà un accés mínim de 2,20 x 4,50 m:
i. Garatge particular: 40 € metre lineal/anual.
ii. Gual comunitari: 60 € metre lineal/anual.
b. Quan també es tracte de llicència d’aparcament exclusiu, on es pagarà per
reserva de vehicle: 30 €/anual.
Ajuntament de Rossell
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1. L’Ajuntament atorgarà discrecionalment llicència per a la ubicació de guals
permanents i reserva d’espai, tenint en compte els interessos públics. Estos
interessos o la modificació de les condicions en les que va ser atorgada la llicència
podran determinar la revocació de la mateixa.

ACTA DEL PLE

ARTICLE 4. Gestió i utilització.

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

llicència.

Ajuntament de Rossell

ARTICLE 6. Exempcions i bonificacions.
Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa, l’Estat, les Comunitats Autònomes i les
Entitats Locals per tots els aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions
que exploten directament i per tots els que immediatament interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
Les utilitzacions privatives i/o aprofitaments especials dels béns a què al·ludeix l’article 2n
que siguen realitzades per aquest Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, estaran
exempts de l’obligació del pagament d’aquesta taxa.
Així mateix estaran exemptes de pagament les reserves d’espais per a les parades del
servei públic de transport, per a l’estacionament de vehicles de persones amb discapacitat,

ARTICLE 8. Normes de gestió.
1.

Les quantitats exigibles conformement a les Tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i, únicament en el cas d’alta, podrà ser prorratejat
per trimestres naturals.

2.

Les persones o les entitats interessades en la concessió dels aprofitaments regulats
en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència i
formular declaració acompanyant un plànol detallat de l’aprofitament i de la seua
situació dins del municipi.

3.

Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats, concedint-se, en el seu cas, les autoritzacions de no
trobar diferències amb les peticions de llicències; si s’aprecien diferències, es
notificaran les mateixes als interessats i es girarà en el seu cas, les liquidacions
complementàries que procedeisquen, concedint-se les autoritzacions. Una vegada
esmenades les diferències pels interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos
complementaris que procedisquen.

4.

En el cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar la
devolució de l’import ingressat.

5.

Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada mentre no es presente la
declaració de baixa per l’interessat. Fins que no es produïsca dita declaració de
baixa per part de l’interessat, este s’integrarà en el corresponent padró cobratori.
Ajuntament de Rossell
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La taxa es reportarà el primer dia de l’any natural, si ja estiguera autoritzat l’aprofitament,
de conformitat amb l’article 26.1 i 2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En el cas d’alta durant l’any, es reportarà en el dia d’inici efectiu de la utilització o
aprofitament i es procedirà a l’ingrés de la part proporcional de la quota.
Així mateix quan cause baixa definitiva l’activitat, es podrà retornar, a sol·licitud de
l’interessat, la part proporcional de la quota anual pel temps que intervinga fins a la fi de
l’exercici.

ACTA DEL PLE
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per als serveis d’urgència de centres sanitaris públic.

6.

La presentació de baixa farà efecte a partir del dia primer de l’any natural següent
al de la seua presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de
continuar abonant la taxa. Perquè es faça efecte la baixa, a la seua presentació
haurà d’acompanyar-se la placa identificativa i l’acceptació per l’Ajuntament de la
renúncia a la llicència, que es condicionarà a la supressió del gual i a la reposició de
la vorada al seu estat primitiu.

7.

El titulars de les Llicències d’entrades de vehicles, hauran de proveir-se en aquest
Ajuntament, previ pagament del seu import, d’una placa segons disseny oficial, que
haurà de ser col·locada en lloc visible a l’entrada autoritzada, indicativa de la
prohibició d’aparcament. En cas de reserva d’espai, hauran de proveir-se en en
aquest Ajuntament previ pagament del seu import, d’una targeta segons disseny
oficial, que haurà de ser col·locada en lloc visible del vehicle.

8.

En cas de perdre o malmetre la placa identificativa del gual o targeta identificativa
de la reserva d’espai, el titular de dites llicències haurà de fer-se càrrec del
pagament d’una nova placa o targeta. Les plaques i targetes hauran d’estar en bon
estat, per poder-se llegir les dades identificatives.

ARTICLE 9. Infraccions i sancions.
desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seues
disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l’article 11 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
ARTICLE 10. Legislació aplicable.
Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà d’aplicació allò que s’ha fixat en el
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Ajuntament de Rossell

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; la Llei
les Bases de Règim Local, així com l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha sigut aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió celebrada en data 21.06.2021, entrarà en vigor aquest dia de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener
de 2022, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
SEGON. Sotmetre dita modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
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8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de

Ajuntament de Rossell
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen examinar l'expedient i
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el
portal web de l'Ajuntament [adreça https://www.rossell.es) a fi de donar audiència als
ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres

8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL TRÀNSIT
EN EL NUCLI URBÀ.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia de data 14.06.2021, relativa a la modificació
de L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL TRÀNSIT EN EL NUCLI URBÀ. , l’informe
favorable de Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, adopta per

ACTA DEL PLE

TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte».
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persones o entitats.

unanimitat el següent ACORD:

la taxa pel servei de proveïment domiciliari d'aigua potable amb la redacció que a continuació
s'arreplega:

ORDENANÇA REGULADORA DEL TRÀFIC EN EL CASC URBÀ
ARTICLE 1. Fonament i objecte.
La present ordenança té per objecte l’ordenació, control i regulació del tràfic en les vies
urbanes d’aquest municipi, en exercici de la potestat que es reconeix als municipis en
l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
en l’article 7 Text Refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre.
Ajuntament de Rossell
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de

Ajuntament de Rossell
Les normes d’aquesta Ordenança complementen el que es disposa en el Text Refós de la
Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, i en el Reglament General de Circulació per a l’aplicació
i desenvolupament del Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre.
ARTICLE 2. Àmbit d’aplicació.
Les disposicions de la present Ordenança seran d’aplicació en totes les vies urbanes del
municipi de Rossell, entenent com a via urbana tota via pública de titularitat municipal
situada dins del poble, excepte les travessies. Així mateix, seran d’aplicació als terrenys
urbans aptes per a la circulació, així com en les vies, terrenys, places o espais que, sense

ARTICLE 3. Els vianants.
no existisca o no siga practicable; en tal cas, podran fer-ho pel voral, o en defecte d’açò,
per la calçada, d’acord amb les normes que reglamentàriament es determinen.
Encara quan existisca zona per als vianants, sempre que adopte les degudes precaucions,
tot vianant, podrà circular pel voral o si aquest no existeix o no és transitable, per la
calçada, en els casos en què transporten algun objecte voluminós o espenten o
arrosseguen un vehicle de reduïdes dimensions que no siga de motor; quan es tracten de
vianants dirigits per una persona o que formen festeig; els impedits que transiten en cadira

ACTA DEL PLE

Els vianants estan obligats a transitar per la zona per als vianants, excepte quan aquesta
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tenir la consideració de via urbana, siguen d’ús comú.

de rodes amb o sense motor.
Tot vianant ha de circular per la vorera de la dreta en relació amb el sentit de la seua
porten la seua mà i no ha de deternir-se de manera que impedisca el pas per la vorera als
altres, llevat que resulte inevitable per a creuar per un pas de vianants o pujar a un
vehicle.
Els que utilitzen monopatins, patins o aparells similars no podran circular per la calçada,
llevat que es tracte de zones, vies o parts d’aquestes que els estiguen especialment
destinades, i solament podran circular a pas de persona per les voreres o pels carrers
residencials degudament senyalitzats, sense que en cap cas es permeta que siguen
arrossegats per altres vehicles.
ARTICLE 4. Senyalització.
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marxa, i quan circule per la vorera o passeig esquerre, ha de cedir sempre el passe als que

Ajuntament de Rossell
Correspon a l’Ajuntament la senyalització de les vies urbanes, havent de responsabilitzarse del manteniment dels senyals en les millors condicions possibles de seguretat per a la
circulació i de la instal·lació i conservació en ella dels adequats senyals i marques vials.
Els senyals de reglamentació col·locades al costat o en la vertical del senyal d’entrada a la
població s’aplicaran a tota la població, excepte si dins d’aquest hi haguera senyals
diferents per a trams concrets de la xarxa viària municipal.
Tots els usuaris de les vies objecte d’aplicació de la present ordenança, estaran obligats a
obeir els senyals de circulació que establisquen una obligació o una prohibició i a adaptar
el seu comportament al missatge de la resta dels senyals reglamentaris que es troben al
llarg de la via per la qual circulen.
No es podrà instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar els senyals col·locats en la via
contingut o col·locar sobre elles o en els seus voltants plaques, cartells, marques o altres
objectes que puguen induir a confusió, reduir la seua visibilitat o la seua eficàcia,
Quan raons de seguretat o fluïdesa de la circulació ho aconsellen, podrà ordenar-se per
l’Autoritat competent un altre sentit de circulació, la prohibició total o parcial d’accés a
parts de la via bé amb caràcter general, bé per a determinats vehicles o usuaris, el
tancament de determinades vies, el seguiment obligatori d’itineraris concrets o la
utilització de vorals o carrils en sentit oposat al normalment previst.
Per a evitar l’entorpiment a la circulació i garantir la seua fluïdesa, es podran imposar
restriccions o limitacions a determinats vehicles i per a vies concretes, que seran

ACTA DEL PLE

enlluernar als usuaris de la via o distraure la seua atenció.
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urbana sense prèvia autorització de l’Ajuntament. A més, es prohibeix modificar el seu

obligatòries per als usuaris afectats.
El tancament a la circulació d’una via objecte de la Legislació sobre tràfic, circulació de
de ser expressament autoritzat per l’Autoritat local responsable de la regulació del tràfic.
Els senyals i les ordres dels Agents de circulació prevaldran sobre els altres senyals
ARTICLE 5. Obstacles en la via pública.
3. Es prohibeix la col·locació en la via pública de qualsevol obstacle que puga dificultar
el pas normal de vehicles o vianants, llevat que siga expressament autoritzat per
l’Ajuntament quan concórreguen circumstàncies especials. En aquesta autorització
s’establiran les condicions que hauran de respectar-se. El cost de la senyalització i
col·locació d’elements de seguretat seran a costa de l’interessat.
4. Els qui hagueren creat sobre la via algun obstacle o el perill hauran de fer-ho
desaparèixer el més prompte possible, i adoptaran les mesures perquè puga ser
advertit pels usuaris de la via, adonant immediatament a les Autoritats.
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vehicles a motor i seguretat vial, solament es realitzarà amb caràcter excepcional i haurà

Ajuntament de Rossell
ARTICLE 6. Càrrega i descàrrega.
1. Es considera càrrega i descàrrega en la via pública l’acció de traslladar una
mercaderia des d’una finca a un vehicle estacionat o viceversa, i entre vehicles,
havent d’estar els titulars dels vehicles autoritzats per a realitzar aquesta operació.
L’Ajuntament establirà zones destinades a la càrrega i descàrrega, bé a iniciativa
pròpia o a petició dels particulars amb el pagament de la taxa corresponent.
Aquesta zona reservada s’indicarà expressament amb els senyals procedents i amb
la limitació horària corresponent. La senyalització de les zones es portarà a efecte
conforme el que es disposa en el Reglament General de Circulació.
Les operacions de càrrega i descàrrega es duran a terme amb mitjans suficients per
a aconseguir la màxima celeritat, i procurant evitar sorolls i molèsties innecessàries.
Queda prohibit dispositar la mercaderia en la calçada, en el voral i zones per als

També, a iniciativa de l’Ajuntament o del particular (mitjançant el pagament d’una
taxa que es regula en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de
vehicles a través de les voreres i per a reserves de via pública per a aparcament
exclusiu), podran establir-se guals per al pas de vehicles a través de la vorera a un
immoble o solar.
2. L’Ajuntament procedirà a la retirada dels vehicles que obstaculitzen les zones
degudament autoritzades i senyalitzades com a guals i càrrega i descàrrega, tal
com s’estableix en l’Ordenança reguladora de l’entrada de vehicles a través de les
voreres (guals) i reserva de via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol classe aprovada per aquest Ajuntament en data 21 de juny de 2021,
que serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2022.
ARTICLE 7. Parada i estacionament.
a) Parada.
1. Es considera parada la immobilització del vehicle per un temps que no excedisca de
dos minuts, en la qual el conductor no podrà abandonar el vehicle. Si
excepcionalment ho fera, haurà d’estar prou a prop com per a retirar-lo en cas que
les circumstàncies ho exigisquen.
2. La parada s’efectuarà el més prop de la vorera dreta si són vies de doble sentit; si
són de sentit únic, es podrà efectuar també en el costat esquerre.
3. Queda prohibit parar:
-

On els senyals ho prohibisquen.

-

En les interseccions i en les seues proximitats si es dificulta el gir a altres
vehicles.

-

En els passos per a vianants.
Ajuntament de Rossell
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pròxim a la vora de la calçada emprant els mitjans suficients perquè es realitze amb
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vianants. S’efecturan, en la mesura que siga possible, pel costat del vehicle més

Ajuntament de Rossell
-

En les zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones amb discapacitat.

-

En les voreres i zones excloses del tràfic.

-

En els llocs, en general, que s’assenyalen en la Normativa estatal.

ARTICLE 8. Límits de velocitat.
9.

La velocitat màxima que s’estableix per a la travessia de Rossell, és de 50
quilòmetres per hora.

10. La velocitat màxima que s’estableix per al casc urbà de Rossell, és de 30
quilòmetres per hora.
ARTICLE 9. Limitacions a la circulació.
1. No podran circular dins del casc urbà:
a. Els vehicles la massa màxima dels quals autoritzada siga superior a xxx
quilos.
b. Els vehicles la longitud dels quals siga superior a xxxx metres, o la seua
amplària de xxx metres.
c. Els vehicles que transporten mercaderies perilloses.
Ajuntament de Rossell
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1. Els vehicles podran estacionar en fila, és a dir, paral·lelament a la vorera, en
bateria, perpendicularment a la vorera o semibatería, és a dir, obliquament, tot açò
conforme indiquen els senyals de tràfic, tant vertical com horitzontals.
2. La norma general és que l’estacionament es faça en fila o cordó. L’excepció a açò
es senyalitzarà expressament mitjançant marques vials en el paviment.
3. L’estacionament es farà el més pegat possible a la vorera, deixant una distància
màxima de xxxx centímetres entre les rodes i la vorada, o de xxx centímetres fins a
l’edificació, en aquells carrers que no tinguen vorera.
4. Els vehicles estacionats en pendent ascendent (quan estiguen proveïts de caixa
canvi) hauran de deixar col·locada la primera velocitat, i quan estiguen estacionats
en pendent descendent, hauran de deixar col·locada la marxa arrere. Els conductors
hauran de deixar el vehicle estacionat de tal manera que no es puga moure, sent
responsables d’això.
5. Aquest Ajuntament adoptarà les mesures adequades per a facilitar l’estacionament
dels vehicles automòbils pertanyents a les persones amb discapacitat amb
problemes greus de mobilitat.
6. Tot conductor que pare o estacione el seu vehicle haurà de fer-ho de manera que
permeta la millor utilització del restant espai disponible.
7. Queda prohibit estacionar:
- En tots en els quals està prohibida la parada.
- En zones senyalitzades per a càrrega i descàrrega.
- En zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones amb discapacitat.
- Sobre les voreres, passejos i altres zones destinades al pas de vianants.
- Davant dels guals senyalitzats correctament.
- En doble fila.
En qualsevol cas, la parada i l’estacionament hauran d’efectuar-se de tal manera que el
vehicle no obstaculitze la circulació ni constituïsca un risc per a la resta dels usuaris de la
via, cuidant especialment la col·locació del vehicle i evitant que puga posar-se en
moviment en absència del conductor.

ACTA DEL PLE

b) Estacionament.

Ajuntament de Rossell
2. Els vehicles assenyalats en l’apartat anterior necessitaran autorització municipal per
a poder circular dins del casc urbà. En aquesta s’establiran les condicions
oportunes.
3. Quant als vehicles especials i vehicles en règim de transport especial que es
regulen en l’Annex III del Reglament General de Circulació per a l’aplicació i
desenvolupament del Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, en
vies urbanes hauran de seguir l’itinerari determinat per l’Autoritat municipal.
ARTICLE 10. Circulació de ciclomotors, motocicletes, cicles o bicicletes i vehicles
de mobilitat personal.
a) Ciclomotors i motocicletes.

2. Dins del casc urbà no podran circular paral·lelament ni entre dos vehicles de
categoria superior.

4. Els ciclomotors hauran de portar en el parafangs posterior, degudament
subjecta, la placa d’identificació corresponent.
5. Pel que fa a l’estacionament, es podrà realitzar en la vorera, sempre que la seua
amplària siga superior a tres metres, deixant-ho a cinquanta centímetres de la
vora de la vorera. L’accés a la vorera es farà amb el motor aturat.
6. Els conductors dels ciclomotors i motocicletes queden obligats o sotmetre’s a les
proves que s’establisquen per a la detecció de les possibles intoxicacions per
alcohol i altres substàncies.

ACTA DEL PLE

3. Estan obligats tant el conductor com l’acompanyant a utilitzar el casc protector
degudament homologat per a circular per tot el casc urbà.
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1. Els ciclomotors i les motocicletes hauran de circular sense emetre sorolls
excessius, havent de portar un tub de fuita homologada i evitar les accelerades.

b) Cicles o bicicletes.
1. Els cicles o les bicicletes que, per construcció, no puguen ser ocupats per més
d’edat, un menor de fins a set anys en seient addicional, que haurà de ser
homologat.
2. No es podrà circular amb aquests vehicles per la vorera.
3. Les bicicletes estaran dotades dels elements reflectors que, degudament
homologats, es determinen en el Reglament General de Vehicles, sent necessari per
a circular de nit que porten connectada il·luminació tant davantera com posterior,
així com una penyora reflectora que permeta als conductors i altres usuaris
distingir-los a una distància de, almenys , 150 m. Així mateix, és recomanable la
utilització de casc de protecció i que estiguen dotades de timbre.
4. Els conductors dels cicles o bicicletes queden obligats o sotmetre’s a les proves
que s’establisquen per a la detecció de les possibles intoxicacions per alcohol i
altres substàncies.
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d’una persona, podran transportar, no obstant això, quan el conductor siga major

Ajuntament de Rossell
5. Les bicicletes s’estacionaran en els espais específicament condicionats per a tal
fi. Aquests aparcaments dissenyats específicament per a bicicletes seran d’ús
exclusiu per a aquestes i per als vehicles de mobilitat personal. En el cas de no
existir aparcament en un radi de 500 metres, podran ser amarrades a elements de
mobiliari urbà, respectant l’espai de zona de trànsit, sempre que amb això, no es
cause cap dany ni s’entorpisca el trànsit de vianants.
6. Queda prohibida la utilització del telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de
comunicació, així com d’auriculars, durant la circulació.
c) Vehicles de mobilitat personal.
1. A l’efecte d’aquesta Ordenança, s’entén per vehicles de mobilitat personal a
aquells vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats
màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Aquests vehicles requeriran per a
poder circular el certificat de circulació que garantisca el compliment dels requisits
de característiques, així com la seua identificació.
2. Els vehicles de mobilitat personal podran circular pels carrils bici i vies ciclistes
(en cas de la seua existència), i com qualsevol altre vehicle, tindran prohibida la
seua circulació per les voreres i per les zones per als vianants, d’acord amb el que
es disposa en l’article 121.5 del Reglament General de Circulació. És recomanable la
utilització de casc de protecció.
3. Els vehicles de mobilitat personal s’estacionaran en els espais específicament
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exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat

condicionats per a l’estacionament de bicicletes. En el cas de no existir aparcament
en un radi de 500 metres, podran ser amarrades a elements de mobiliari urbà,
s’entorpisca el trànsit de vianants.
4. Els conductors dels vehicles de mobilitat personal queden obligats o sotmetre’s a
les proves que s’establisquen per a la detecció de les possibles intoxicacions per
alcohol i altres substàncies.
5. Queda prohibida la utilització del telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de
comunicació, així com d’auriculars, durant la circulació.
ARTICLE 11. Vehicles abandonats.
1. En virtut de l’article 3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls
Contaminats, els vehicles abandonats tenen la consideració de residus urbans.
2. Es presumirà racionalment l’abandó d’un vehicle en els següents casos:
a) Quan hagen transcorregut més de dos mesos des que el vehicle fóra
immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el seu
Ajuntament de Rossell
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respectant l’espai de zona de trànsit, sempre que amb això, no es cause cap dany ni

Ajuntament de Rossell
titular no haguera formulat al·legacions.
b) Quan romanga estacionat per un període superior a un mes en aquest lloc i
presente desperfectes que facen impossible el seu desplaçament pels seus
propis mitjans o li falten les plaques de matrícula.
c) Quan arreplegat un vehicle com a conseqüència d’avaria o accident d’aquest en
un recinte privat el seu titular no ho haguera retirat en el termini de dos mesos.
Amb anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle, l’Administració requerirà al
titular d’aquest advertint-li que, de no procedir a la seua retirada en el termini
d’un mes, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament.

1. Qualsevol conductor que amb el seu vehicle produïsca sorolls o fums excessius,
podrà ser requerit per l’Autoritat local perquè repare els desperfectes, podent
l’Autoritat immobilitzar el vehicle si aquesta reparació no es produeix i formulant la
corresponent denúncia.
2. Es prohibeix circular amb el motor excessivament revolucionat, donant accelerades
o sorolls excessius, especialment en horari nocturn.
3. Es prohibeix utilitzar els senyals acústics en el casc urbà, excepte perill evident o
urgent necessitat.
4. L’enllumenat entre l’ocàs i l’eixida del sol, i en condicions de visibilitat adverses,
serà el de curt abast o encreuament; en cap cas es podrà utilitzar enllumenat de
carretera en el casc urbà. Es procedirà a la immobilització dels vehicles que no
posseïsquen l’enllumenat corresponent i que suposen un perill per als altres usuaris
de la via. Les motocicletes que circulen per la via urbana estan obligades a utilitzar
durant tot el dia l’enllumenat de curt abast o encreuament.
5. El titular d’un vehicle té les següents obligacions:
a. Facilitar a l’Administració la identificació del conductor del vehicle en el
moment de ser comesa una infracció. Les dades facilitades han d’incloure el
nombre del permís o llicència de conducció que permeta la identificació en el
Registre de Conductors i Infractors. Si el conductor no figura inscrit en el
Registre de Conductors i Infractors, el titular haurà de disposar de còpia de
l’autorització administrativa que li habilite a conduir a Espanya i facilitar-la a
l’Administració quan li siga requerida. Si el titular anés amb una empresa de
lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l’autorització administrativa
podrà substituir-se per la còpia del contracte d’arrendament.
b. Impedir que el vehicle siga conduït pels qui mai haguessin obtingut el permís
o la llicència de conducció corresponent.
ARTICLE 13. Infraccions i sancions.
Es consideren infraccions, les accions o les omissions contràries a aquesta Ordenança.
Ajuntament de Rossell
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4. L’autoritat municipal s’encarregarà de retirar-los al lloc designat per a això. Les
despeses de trasllat i permanència seran determinats a l’Ordenança Fiscal
corresponent i seran a càrrec del titular, sent necessari el seu abonament per a
retirar-lo.
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3. En el cas de lletra a), el propietari o el responsable del lloc o recinte haurà de
sol·licitar de la Jefatura Provincial de Trànsit autorització per al tractament residual
del vehicle. A aquests efectes haurà d’aportar la documentació que acredite haver
sol·licitat al titular del vehicle la retirada del seu recinte.

Ajuntament de Rossell
Així mateix, es consideraran aquestes infraccions com que ho són a la Llei de Tràfic i al
Reglament (Text Refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, i Reglament General de
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del Text Articular de la Llei sobre Tràfic,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21
de novembre).
Les infraccions a les disposicions de la present Ordenança se sancionaran per l’Alcalde
seguint el procediment establit pel Text Refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles
a Motor i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre.
El procediment sancionador s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que tinga notícia
dels fects que puguen constituir infraccions tipificades en aquesta llei, per iniciativa pròpia
l’exercici de les funcions que tenen encomanades o de qualsevol persona que tinga
coneixement dels fets.
El termini de prescripció de les infraccions serà de tres mesos per a les infraccions lleus, i
de sis mesos per a les infraccions greus o molt greus.
El termini de prescripció començarà a comptar a partir d’aquest dia en què els fets
s’hagueren comès.
La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual tinga
coneixement el denunciat o estiga encaminada a esbrinar la seua identitat o el domicili i es
practique amb altres Administracions, Institucions o Organismes. També s’interromp per la
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o mitjançant denúncia dels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del tràfic en

notificació efectuada d’acord amb els articles 89, 90 i 91 del Text Refós de la Llei sobre
Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu
El termini de prescripció es reprendrà si el procediments es paralitza durant més d’un mes
per causa no imputable al denunciat.
Si no s’haguera produït la resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació
del procediment, es produirà la seua caducitat i es procedirà a l’arxivament de les
actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d’ofici per l’òrgan competent per a dictar
resolució.
Quan la paralització del procediment s’haguera produït a causa del coneixement dels fets
per la jurisdicció penal, el termini de caducitat se suspendrà i, una vegada haja adquirit
fermesa la resolució judicial, es reprendrà el còmput del termini de caducitat pel temps que
restava en el moment d’acordar la suspensió.
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6/2015, de 30 d’octubre.

Ajuntament de Rossell
El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària serà de quatre
anys i, el de la suspensió prevista en l’article 80 del Text Refós de la Llei sobre Tràfic,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015,
de 30 d’octubre, serà d’un any, computats des de l’endemà a aquell en què adquirisca
fermesa en via administrativa la sanció.
El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de l’Administració per a exigir
el pagament de les sancions consistents en multa pecuniària es regiran pel que es disposa
en la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb els articles 65.2 en relació amb l’article
vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen examinar l'expedient i
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
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70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, romanent en

Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el
portal web de l'Ajuntament [adreça https://www.rossell.es) a fi de donar audiència als
persones o entitats.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte».

9.

SOL·LICITUD D'ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ, PER

A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ TÈCNICA DEL PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA.
“Actualment a Espanya hi ha un interés a potenciar la generació d'energia amb fonts
renovables. Aquest interés és degut als canvis normatius que respecte a les energies renovables
s'han produït recentment, nou Reial decret 244/2019, i a les ajudes públiques que per a aquesta
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ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres

Ajuntament de Rossell
mena d'instal·lacions estan previstes. Concretament l'Esborrany del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi
Climàtic 2021-2030 (*PNACC) estableix com a objectiu “Promoure la participació de tots els actors
interessats, incloent els diferents nivells de l'administració, els sectors productius, les organitzacions
socials i la ciutadania en el seu conjunt, perquè contribuïsquen activament a la construcció de
respostes enfront dels riscos derivats del canvi climàtic.”
Tenint en compte la necessitat de promoure accions de manera conjunta per a fer front al
canvi climàtic, considerant que es tracta d'un servei públic de competència municipal i vista la
competència pròpia de les Diputacions per al foment del desenvolupament econòmic i social en la
planificació del territori. Atesa la possibilitat per part d'aquesta de l'elaboració d'un Pla Provincial de
cooperació per a la Transició Energètica amb el qual poder definir l'estratègia per al foment
d'instal·lacions de tot tipus de fonts d'energia renovable, especialment de l'autoconsum en les
La present sol·licitud suposarà l'encàrrec de gestió a la Diputació de Castelló, per a
l'elaboració dels projectes, estudis i memòries i assistències tècniques necessàries, per a la definició
municipi amb fonts renovables. Així com la implantació de solucions de digitalització dels centres
productius i consumidors, i la seua integració en els sistemes SmartVillages.
A la vista de la documentació generada en l'apartat anterior la Diputació de Castelló
elaborarà un programa d'actuació conjunta per a tots els municipis adherits, en el qual es
determinaren les inversions necessàries i el model de prestació del SERVEI DE GESTIÓ TÈCNICA DEL
PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Finalment, la Diputació de Castelló licitarà i gestionarà aquest
servei.
D'aquesta manera, el present encàrrec habilitarà a la Diputació de Castelló per a actuar en
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dependències municipals.

representació del Municipi enfront de tercers, en el cas que es decidisca la participació dels projectes
en convocatòries i plans de cooperació o projectes multientitat.
Règim Jurídic del Sector Públic, referent als encàrrecs de gestió, la realització d'activitats de caràcter
material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o les Entitats de Dret Públic podrà ser
encomanada a altres òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o diferent Administració, sempre
que entre les seues competència estiguen aqueixes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es
posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment.
De conformitat amb la nova redacció l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
la Llei de Bases de Règim Local, donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que obliga a les Diputacions Provincials, en exercici de les
seues competències pròpies d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
Considerant el que s'estableix en l'article 57.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la
Llei de Bases de Règim Local, la subscripció de convenis haurà de complir amb la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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De conformitat amb el que s'estableix en l'article 11 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de

Ajuntament de Rossell
Per tot l'anterior, aquest Ple per majoria absoluta ACORDA:
PRIMER: Sol·licitar l'encàrrec de gestió a la Diputació Provincial de Castelló, per a la prestació
del servei de gestió tècnica del pla de transició energètica.
SEGON: Donar compte de la present resolució a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.

10.

APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES DEL TERME MUNICIPAL DE ROSSELL

Vist el PLA LOCAL DE CREMES DEL TERME MUNICIPAL DE ROSSELL (CASTELLÓ), redactat per I.T
Forestal Maria Carmen Sanchiz Martínez, Col. Núm: 6.969
El present Pla Local de Cremes estableix les normes bàsiques i regula les condicions de les accions
que requereixen l'ús de foc com a eina cultural a les explotacions agrícoles del municipi de Rossell.
prevenció d'incendis forestals estiguin establertes o s'estableixin per la legislació general.
El que estableix aquest Pla de Cremes serà d'aplicació en tot el terme municipal de Rossell.
instruccions i guies per a la redacció del Pla Local de Cremes del municipi de Rossell.
Per tot l'exposat el Ple de la Corporació per majoria unanimitat, acorda:
1º Aprovar el PLA LOCAL DE CREMES DEL TERME MUNICIPAL DE ROSSELL (CASTELLÓ), redactat per
I.T Forestal Maria Carmen Sanchiz Martínez. Col. Núm: 6.969
2n Remetre el present acord a la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica (Prevenció d'Incendis Forestals i
Sensibilització), per al seu informe.

APROVACIÓ EXPEDIENTS MODIFICACIÓ DE CRÉDIT DE 2021

Aprovació expedient modificació de crédit nº 1 de 2021
Vista l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les
que el crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i atès que es disposa de majors ingressos, per tot això, per l’Alcaldia es proposà
la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec a Augment de les previsions
inicials d'ingressos.
Vist que amb data 28.02.2021, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe proposta de la Secretaria, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
Ajuntament de Rossell
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Pel No previst o regulat en el present Pla Local de Cremes són aplicables les normes que sobre

Ajuntament de Rossell
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 1/2021 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb Augment de les previsions
inicials d'ingressos, d'acord amb el següent resum:
Aplicación

Tipo

Ingresos

Gastos

Modificación
920 48001

SUPLMENTOS DE

PLA RESISTIR AJUDES

CRÉDITO

Texto
Explicativo

25.304,50

920 48001

SUPLEMENTOS

PLA RESISTIR AJUDES

DE CRÉDITO

4.465,50

45007

RESISTIR

PLA
AJUDES

PARENTESI

18.606,25

LAS PREVISIONES
INICIALES

DE

INGRESOS
AUMENTO

46100
DIPUTACIÓN

DE

DE

LAS PREVISIONES
PLA

RESISTIR

INICIALES

6.698,25

DE

INGRESOS
AUMENTO

DE

LAS PREVISIONES
87001
APLICACIÓN

INICIALES
PARA

FINANCIACIÓN

DE

SUPLEMENTOS

DE

DE

4.465,50

Suma total....

29.770,00

INGRESOS

CRÉDITOS
29.770,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Castelló, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’ expedient es considerarà
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AUMENTO
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PARENTISI
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PARENTISI

Ajuntament de Rossell
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’ haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’ un termini d’ un mes per a resoldre-les».

Aprovació expedient modificació de crédit nº 2 de 2021
Vista l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les
que el crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i atès que es disposa de majors ingressos, per tot això, per l’Alcaldia es proposà
la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec a Augment de les previsions
inicials d'ingressos.
Vist que amb data 31.05.2021, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació
Vist l’informe proposta de la Secretaria, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
reguladora de les bases del règim local, el Ple, adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 2/2021 del Pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb Augment de les previsions
inicials d'ingressos, d'acord amb el següent resum:
Tipo

Ingresos

Gastos

Modificación
920 62100

SUPLMENTOS DE

ABASTECIMIENTO

CRÉDITO

Explicativo
38.360,00

AGUA Y SANEAMIENTO
REACTIVEM CASTELLO
OBRES
AUMENTO

76108

DE

REACTIVEM CASTELLO

LAS PREVISIONES

OBRES

INICIALES

AIGUA

CONDUCCIO

38.360,00

DE

INGRESOS

Suma total....

Texto

38.360,00

38.360,00
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Aplicación

ACTA DEL PLE

legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

aplicable i el procediment a seguir.

Ajuntament de Rossell
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província de Castelló, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’ expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’ haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’ un termini d’ un mes per a resoldre-les».

12.

APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES URGENTS.

Vist el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques, sobre el reconeixement o autorització de compatibilitat per activitats
privades.
Vist així mateix el que disposen els articles 22.2.q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
Per tot l’exposat, es proposa el Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Reconèixer al Sr. Carlos Castell Esteller, empleat laboral de l’Ajuntament de Rossell, la
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada particular d’aquitecte tècnic, com a profesional
liberal, amb el següents condicionants:

ACTA DEL PLE

Vista la instancia presentada pel Sr. Carlos Castell Esteller, R.E. 2021-E-RE-121 de 21 de març de
2021, sol·licitant la declaración de compatibilitat de l’activitat privada particular d’arquitecte tècnic,
com a profesional liberal, amb la seva activitat pública al servei de l’Ajuntament de Rossell com a
Arquitecte-Tècnic.
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ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DE L’ACTIVITAT
PROFESIONAL DEL SR. CARLOS CASTELL ESTELLER, AMB LA SEVA ACTIVITAT PÚBLICA.

SEGON: Incorporar aquesta resolución de reconeixement o d’autorització de compatibilitat a
l’expedient del Sr. Carlos Castell Esteller.
TERCER: Notificar aquest acord a l’interessat.
Vist l’exposat, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Reconèixer al Sr. Carlos Castell Esteller, empleat laboral de l’Ajuntament de Rossell, la
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada particular d’aquitecte tècnic, com a profesional
liberal, amb el següents condicionants:
a) L’horari de l’activitat privada no interferirà en la jornada laboral.
b) El contingut de l’activitat privada no podrá afectar a les tasques que desenvolupa com a
Arquitecte-Tècnic de l’Ajuntament de Rossell.
SEGON: Incorporar aquesta resolución de reconeixement o d’autorització de compatibilitat a
l’expedient del Sr. Carlos Castell Esteller.
TERCER: Notificar aquest acord a l’interessat.
Ajuntament de Rossell
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a) L’horari de l’activitat privada no interferirà en la jornada laboral.
b) El contingut de l’activitat privada no podrá afectar a les tasques que desenvolupa com a
Arquitecte-Tècnic de l’Ajuntament de Rossell.

Ajuntament de Rossell

13.

INFORMACIÓ DE L’ALCALDÍA I DELS REGIDORS I DONAR COMPTE DE LES
RESOLUCIONS.



En primer lloc, es va donar compte de les resolucions de l'Ajuntament: 28/2021 fins
a 95/2021.
INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE I REGIDORS

Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta el següent:
- Es dóna compte del escrit del Consell de la Parròquia dels Sants Joans de Rossell, que es

El Consell de la Parròquia dels Sants Joans de Rossell, en nom de la parròquia i dels
necessitats de la parròquia, i l'ajuda i finançament de les reformes portades a terme,
recentment a la Casa-badia, per tal de mantenir la casa i l'Església de tothom, en
condicions adequades.
- Es dóna compte de l'escrit de l'Associació Musical Filharmònica Rossellana, sobre la
renovació de la seva Junta Directiva

ACTA DEL PLE

feligresos de Rossell, li volem expressar la més sentida gratitud, per la comprensió de les

Número: 2021-0002 Data: 08/09/2021

transcriu:

- S’ha demanat al Pac Mobil de la Diputació de Castelló una actuació per al manteniment
de pistes i camins del terme municipal. Concretament a Camí mas de Trinxant-Ullastre,
Mas del Coll, Camí dels Molins i Camí mas de Sabatero.
- S’ha demanat a la Diputació de Castelló l’ajuda per a la Unitat de Respir, per a l’exercici
2021.
- S’ha demanat una subvenció al IVACE de la Generalitat Valenciana per fer una instal·lació
d’autoconsum d’energia fotovoltaica a l’Ajuntament. Seria una inversió de 14.500€ i
ens poden donar una subvenció del 50% i la resta un préstec al 0% d’interés.
- S’ha demanat una subvenció a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
Valenciana per a REFORMA Y ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD VESTUARIOS DE LAS
“PISCINAS MUNICIPALES” DE ROSSELL. L’import sol·licitat és de quasi 150.000€.
Dins de la línia d’ajudes de Iniciatives Locals de Benestar Social de la Diputació de
Castelló, s’han demanat les següents ajudes:
- Escola Matinera: 8400 €
- Unitats de Conciliació Familiar (Llar d’infants): 24000 €
- Programa de transport Taxi Hospital: 1500 €

- Iniciatives de promoció de l’envelliment actiu: 6000 €
Ajuntament de Rossell
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SUBVENCIONS SOL·LICITADES


ALTRES
-Obertura piscines municipals
S’ha fet l’adjudicació de la prestació de servei de bar de la piscina municipal a través de la
publicació de les bases a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. S’han presentat dos grups de
quatre persones i després de realitzar la baremació s’ha adjudicat el servei al mateix grup
que ho van portar l’any passat.
Pel que fa als socorristes se’n contractaran dos, com ja ve sent habitual els darrers anys.
-Estiu Viu 2021
S’ha fet també la selecció de dos monitors per a l’Estiu Viu 2021, a través de la publicació
de les Bases a la Seu Electrònica. Este any en lloc de beques contractarem a dues persones
perquè considerem que en la actual situació sanitària cal tenir personal amb experiència.
Si l’any que ve es normalitza la situació ja tornarem a prioritzar la contractació de gent que
no hagi participat en anys anteriors. S’han presentat 11 persones.
-Fòrum Labora Rossell: El passat 26 de maig es va fer a Rossell el Fòrum Labora
corresponent a tots els municipis del Pacte per l’Ocupació Castelló Nord. L’esdeveniment
va tindre una molt bona participació per part de la gent de la comarca, i va assistir el
Secretari Autonómic, Enric Nomdedeu, aixi com els secretaris generals de UGT i CCOO de
Castelló.
Ajuntament de Rossell
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-S’ha demanat subvenció de material gràfic de Diputació per fer un fullet turístic
desplegable del plànol del casc urbà de Rossell, Bel i les Cases.
-S’ha demanat a la Diputació de Castelló la subvenció d’actuacions en el Medi Natural
per fer la senyalització de la sendera que va al Toll de les Vaques, al riu Cervol.
-S’ha demanat subvenció d’actuacions culturals a la Diputació. S’han demanat diverses
actuacions per fer-les durant la setmana cultural.
-Abastiment aigua potable Diputació. S’ha sol·licitat ajuda a la Diputació de Castelló
perquè ens subvencione el material de l’obra que ha fet la brigada EMERGE: “Renovació de
la conducció d'aigua potable de Sant Pere a Malany”. Esta tuberia era vella que tenia
reventons en molta freqüència i, a banda, la pressió dels arrels dels arbres que es trobaven
damunt produïa desperfectes molt sovint. S’ha demanat ajuda de 19.000€.
-Pla Reactivem: Dins d’aquest Pla s’ha demanat l’obra Renovació xarxa abastiment aigua
potable a Rossell per valor de 38.360,00 €, comptant honoraris i direcció. Renovació d’un
altre tram de 150 ml de la conducció d’aigua potable a Rossell, una altra zona amb una
tuberia vella on es produïen reventons amb molta freqüència.
-Abastiment aigua potable Generalitat: S’ha demanat a la Conselleria de Medi
Ambient una ajuda de 61500,00 € per fer l’obra: Abastiment aigua potable al municipi de
Rossell, tram mina.
-Pla d’ocupació Diputació: S’ha demanat una ajuda de 9000,00 € per contractar dos
treballadors per a la brigada municipal que treballarien des de finals de juny fins el 30 de
setembre.
-Subvenció Mosquit Tigre: S’ha demanat a la FVMP l’ajuda que demanem tots els anys
per fer els tractaments contra el mosquit tigre. S’ha fet també la desratització del casc
urbà de Rossell sobretot a la zona de la Planeta.
-S’ha demanat a LABORA l’ajuda per a la pròrroga de l’Agent de Desenvolupament
Local, període 2021-22.
-Equipament Serveis Social i Igualtat: S’ha demanat una ajuda d’equipament per a
l’oficina de serveis socials.
-Parc Infantil: S’ha demanat l’ajuda del parc infantil inflable que demanem a Diputació
tots els anys.
-S’han publicat les bases del programa de Diputació REACTIVEM EMPRESES que vindrà a
ser com el programa Parèntesi que va traure la Generalitat. Quan publiquen l’extracte de la
convocatòria ho sol·licitarem i després l’Ajuntament publicarà unes bases per donar ajudes
a les empreses afectades pel Covid-19

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Rossell

Ajuntament de Rossell
-Adhesió Punts Labora: Ens hem adherit als Punts Labora. Es tracta d’un autobús que
vindrà a Rossell en dies que s’anunciaran prèviament i donarà un servei a la gent
interessada que vulga consultar qualsevol qüestió amb els tècnics de LABORA sense haverse de desplaçar a Vinaròs.

Altres temes dels que es va informar, per part de l’Alcalde i els Regidors i
Regidores:



Al Dr. Vicent Fonollosa Pla, Degà de la Facultat de Medicina de la UAB, per estar
elegit per a integrar-se en la Reial Academina de Medicina de Catalunya, amb el
discurs "Reflexions sobre la deshumanització de la Medicina i la humanització en
l'ensenyament de la Medicina.



A les famílies (amb les que ens vam posar en contacte, i organitzarem un acte
durant les Festes Majors) de José Domingo Cardona Comos i Julián Royo Niñerola, ja
que el passat 3 de juny a Vinaròs, es va fer un acte de lliurament de taulells en
record als veïns/es de la comarca del Baix Maestrat deportats als camps d'extermini
nazi, dins el programa de la Conselleria de Participació i Transparència, construint
memòria.



A Guillem Caballer Mayo, per aconseguir el segon lloc en el programa de la
Televisió Valenciana A Punt: DUEL DE VEUS.



En definitiva a tots els que porten el nom de Rossell alli on visquin.
Assistència a actes:










El 24 de Març, Ple Mancomunitat Baix Maestrat
El 24 de Març, Junta i Comissió de Govern del Consorci de Residus
15 d’abril, Assemblea Terres del Maestrat (s’incorpora Calìg)
11 de maig, Pacte per l’ocupació
4 de juny, Ateneu Maestrat (Ens adhirirem al 2022)
Reunió en el Conseller Vicent Marza a Peñiscola, per presentar programació a
l’Auditori de Peñiscola.
16 de Maig a la Diputació, celebració del día de la Provincia.
8 de Juny, introducció de tres nous crevalos, a Bel amb l'assistència de la
Consellera Mireia Mollà i els Alcaldes/esses de la Tinença de Benifassà.
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Premis Maestrat Viu 29 de maig a Albocasser, reconeixement a Joaquin Arnau,
premi Carles Salvador 2021, per contribuir des de la psicopedagogia a l'estudi i a
l'avaluació dels programes educatius d'immersió linguistica i d'acollida de l'alumnat
nouvingut.
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Reconeixement i felicitacions des de la corporació municipal a:

Ajuntament de Rossell

Altres Temes:
* L'exposició permanent al Centre Cívic "Meravelles naturals de Castelló", propietat de
l'Ajuntament adquirides a Jose Vicente Cardona, s'ha decidit canviar les fotografies de lloc,
(algunes estan exposades a l'Ajuntament i les altres guardades degudament, atès que
necessitàvem l'espai per a la realització dels actes de LABORA i altres esdeveniments.
*

S'han repartit a tots els habitatges del municipi, a Bel i a les Cases del Riu, bosses per

*La Conselleria d'Educació ens ha concedit per al pròxim curs 2021/2022, l'aulari per a
nens i nenes de 2 anys i s'han inscrit 6 nens. L'Ajuntament ha de realitzar les obres de

* Reunió amb l'Associació de veïns de les Cases de l'Riu, amb l’acord per al proper exercici
de l’asfaltat dels carrers, millora del parc infantil, , l’accessibilitat a la pista poliesportiva i
l’instalació d’un desfibril·lador.



Es dona compte de l'estat de les obres: local de Jubilats, condicionament casa de
cultura, obres de Malany, Sant Pere i Costa Mas de l’Ullatre, de les obres a la

ACTA DEL PLE

condicionament a una aula de l'escoleta.
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a la recollida de basura selectiva de tres colors, grogues, blaves i verdes.

carretera CV-100 desde Sant Rafel.


Es dóna compte dels preparatius per a les pròximes festes majors que se
amb l’acord per a determinar els actes que es faran entre la comissió de festes i la
resta d’associacions del municipi.

14.

Precs i preguntes.

No va haver-hi
I sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, va aixecar la sessió, sent les 22,45 hores,
de tot el qual com Secretari, certifique.
Document signat electrònicament al marge
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celebraran respectant les mesures sanitàries de seguretat actualment en vigor i

