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BENEFICIS FISCALS PER A L’EXERCICI 2022
NORMES GENERALS
La concessió de beneficis fiscals pot ser aplicada d’ofici per
l’Ajuntament mateix o a sol·licitud de la persona interessada. Els primers s’apliquen en l’àmbit i quantia autoritzada
per la Llei reguladora de les hisendes locals, mentre que els
segons, s’aproven o regulen per l’Ajuntament de Roses,
d’acord amb les previsions legals establertes.
No es podran reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en les normes
amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats
Internacionals, així com els establerts en les ordenances
fiscals vigents.
La concessió o denegació d’exempcions, reduccions o bonificacions s’ajustarà a la normativa específica de cada tribut, sense que en cap cas es pugui admetre l’analogia per
a estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit de
les exempcions o bonificacions.
Tret de previsió legal expressa en contra, la concessió de
beneficis fiscals té caràcter pregat, motiu pel qual aquests
hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància, amb la fonamentació que el sol·licitant consideri suficient.
Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis
fiscals de concessió potestativa no tenir deutes en període
executiu pel que fa a la unitat de convivència en els casos
de taxes i preus públics, llevat que es produeixi el pagament
d'aquest deute abans que el padró o la liquidació del tribut
pel qual se sol·licita el benefici fiscal adquireixi fermesa, o

que aquest deute tingui concedit el corresponent ajornament o fraccionament, que haurà d'estar al corrent de pagament o n’estigui vàlidament acordada la suspensió. A
aquests efectes, s’entendrà com a unitat de convivència la
persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, tant si tenen parentiu entre elles, com si no en tenen.
Pel que fa al servei dels casals municipals (punt I de l’Annex
– Quanties dels preus públics de l’ordenança general número 3, Reguladora dels Preus Públics), es podrà gaudir
d’una exempció de pagament de l’import, encara que hi
hagi deute en període executiu en la unitat de convivència,
en els casos en què els equips d’atenció primària del Departament d’Acció Social estiguin realitzant una intervenció familiar de manera continuada, previ informe dels
serveis socials que així ho justifiqui en base a la situació de
risc i de necessitat del servei dels menors, i sempre després
d’intentar que es realitzi el pagament del deute o l’ajornament i/o fraccionament en els termes que es detallen al paràgraf anterior.
Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no
tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a
tenir efecte des del moment en què per primera vegada tingui lloc el meritament del tribut, amb posterioritat a la data
de sol·licitud del benefici fiscal. No obstant això, quan el benefici hagi estat sol·licitat abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa, es podrà concedir, sempre que
en la data de meritament del tribut concorrin els requisits
que habilitin per gaudir-ne.

La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius
de la sol·licitud no es produirà:
a) En el cas dels rebuts de cobrament periòdic per padró,
fins que transcorri el termini indicat en l’article 19 per a
la interposició del recurs de reposició.
b) En el cas de les liquidacions tributàries, fins que no s’hagin impugnat mitjançant recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la
notificació.
c) En cas d’autoliquidacions, fins un mes després de la finalització del termini de presentació.
Quan es tracti de beneficis fiscals que s’han d’atorgar
d’ofici, s’aplicaran en el moment de practicar la liquidació,
sempre que l’Ajuntament disposi de la informació acreditativa dels requisits exigits per a gaudir-ne.
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances
fiscals d’aquest municipi i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la
seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre que
se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal que resulti
d’aplicació en l’exercici objecte de tributació i, en tot cas,
el subjecte passiu reuneixi els requisits que s’estableixin
per al seu gaudiment en l’ordenança que li sigui d’aplicació.
La quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del tribut per l’exercici que es tracti.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2022
TERMINIS D’INGRÉS
CONCEPTE
NO DOMICILIATS
LLAR D’INFANTS
TRANSPORT ESCOLAR
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, CLAVEGUERAM I RESIDUS DOMÈSTICS
TAXA PARADES TAXI
TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES (GUALS)
TAXA CEMENTIRI
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
TAXA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PRIVADA A LA VIA PÚBLICA

DOMICILIATS
MENSUAL, DIA 5 DE CADA MES

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

DE L’1 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
o l’hàbil immediatament següent

El càrrec dels rebuts domiciliats es realitzarà l’últim dia del període (15 de maig)
o l’hàbil immediatament següent

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS (IBI URBANA)
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS (IBI RÚSTICA)

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALS I DOMÈSTICS
TAXA OCUPACIÓ COMERCIAL DE LA VIA PÚBLICA

DE L’1 DE JUNY AL 31 D’AGOST
o l’hàbil immediatament següent

El càrrec dels rebuts domiciliats es realitzarà de forma fraccionada amb càrrec en
compte els dies 30 de juny (35%), 31
d’agost (35%) i 31 d’octubre (30%) respectivament, o l’hàbil immediatament
següent *

TAXA MERCAT SETMANAL
TAXA MERCAT COBERT
TAXA SERVEIS ZONA MARÍTIM TERRESTRE (PLATGES)

SEGONS NOTIFICACIÓ

20 DE JULIOL (50%)
20 DE SETEMBRE (50%)

Queden exclosos del fraccionament els rebuts domiciliats d’import inferior a 120 €. En aquests casos el càrrec en compte s’efectuarà el dia 31 d’agost, o l’hàbil següent.

LLOCS, VIES I FORMES DE PAGAMENT
1 | Mitjançant internet a través dels webs: www.caixabank.cat/serveidepagaments o www.roses.cat (seu electònica / pagament d’impostos)
2 | Amb l’avís o el document de pagament, que incorpora un codi de barres, a través dels caixers automàtics de l’entitat CAIXABANK, les 24 hores del dia.
3 | A les plataformes web i caixers automátics de les entitats ﬁnanceres col·laboradores amb la recaptació municipal, que són les següents:
BANC DE SABADELL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA – BBVA
BANCO SANTANDER

4 | Formes de pagament: targeta de crèdit o dèbit, dèbit en compte a través d’entitat financera i altres sistemes acordats per via electrònica, telefònica
i/o telemàtica.
PAGAMENTS PER DOMICILIACIÓ
Els rebuts seran lliurats a les entitats financeres a les dates assenyalades en aquest calendari. En el cas de tributs amb pagament fraccionat, la devolució de la primera fracció comportarà l’anul·lació del fraccionament i la totalitat del rebut es cobrarà l’últim dia del període voluntari. La devolució de la segona fracció comportarà l’anul·lació del pagament fraccionat, i es considerarà vençuda automàticament la tercera fracció que s’exigirà per via de constrenyiment.
PAGAMENTS FORA DE TERMINI
Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, es disposa d’un termini de pagament amb el 5% de recàrrec, el qual finalitzarà quan es notifiqui la provisió de
constrenyiment.
DOMICILIACIÓ DE REBUTS
El pagament per domiciliació és la forma més fàcil i còmoda d’estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals periòdiques, i evita desplaçaments i demores
innecessàries.
Per domiciliar els rebuts podeu adreçar-vos a qualsevol de les entitats col·laboradores amb la recaptació, de forma telemàtica a www.roses.cat
(tràmits – domiciliació bancària) i també al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de Roses:
Plaça de Catalunya, 12. 17480 Roses (Girona)
Telèfon: 972 252 400
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8 h a 14 h

BONIFICACIONS FISCALS EXERCICI 2022
TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

A) FAMÍLIES NOMBROSES
Impost sobre béns
immobles (IBI)

Quota tributària

Bonificació 60%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Carnet de família nombrosa vigent.
Residència habitual a l'immoble
(certificat de convivència).
Valor cadastral màxim de la suma dels
valors cadastrals de les finques propietat
dels membres integrants de la unitat
familiar: 200.000 €.

Llar d'infants

Quotes de permanència

Bonificació 35%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Carnet de família nombrosa vigent.

Casals municipals

Quota d'activitats

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Carnet fde amília nombrosa vigent.

Transport escolar

Quota tributària

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Carnet de família nombrosa vigent.

B) FAMÍLIES MONOPARENTALS I PERSONES VÍDUES
Llar d'infants

Quotes de permanència

Bonificació 35%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Carnet de família monoparental vigent.
Llibre de família per a persones vídues.
Certificat de convivència expedit pel
padró municipal d'habitants.

Casals municipals

Quota d'activitats

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Carnet de família monoparental vigent.
Llibre de família per a persones vídues.
Certificat de convivència expedit pel
padró municipal d'habitants.

Transport escolar

Quota tributària

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Carnet de família monoparental vigent.
Llibre de família per a persones vídues.
Certificat de convivència expedit pel
padró municipal d'habitants.

C) PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA O DISCAPACITAT
Impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM)

Quota tributària de vehicles per a
persones amb mobilitat reduïda

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Fitxa tècnica del vehicle.

Impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM)

Quota tributària de vehicles matriculats a
nom de persones amb minusvalia
reconeguda

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Permís de circulació del vehicle.
Fitxa tècnica del vehicle.
Reconeixement del grau de disminució
igual o superior al 33% mitjançant
certificació expedida per l’ICASS o
targeta acreditativa de la discapacitat.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària en cas d'obres destinades a eliminació de barreres arquitectòniques, inclosa la instal·lació d'ascensors

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificació acreditativa de les obres
que cal realitzar.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària en cas d'obres destinades a millorar les condicions d'accés i
habitabilitat de persones discapacitades

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificació acreditativa de les obres
que cal realitzar.
Reconeixement de disminució en grau
igual o superior al 33% mitjançant
certificació expedida per l’ICASS o
targeta acreditativa de la discapacitat.

TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

D) PERSONES AMB INGRESSOS REDUÏTS
Impost sobre béns immobles
(IBI)

Quota tributària d’habitatges
de protecció oficial

Bonificació 50%
durant 10 anys

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació en el moment de la sol·licitud
de la qualificació d'habitatge de protecció
oficial mitjançant cèdula d'aprovació
definitiva.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària de la construcció
d'habitatges de protecció oficial

Bonificació 50%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació de la qualificació d'habitatge
de protecció oficial.

Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys (IIVTNU)

Quota tributària de transmissions
d’habitatges de residència habitual
del transmisor en cas de dacions i
execucions hipotecàries

Exempció

Empadronament a l'habitatge objecte de
la transmissió de forma ininterrompuda
durant, almenys, el dos anys anteriors a
la transmissió o des del moment de
l'adquisició, si aquest termini fos inferior
a dos anys.

Cementiri

Drets d’enterramenta la fossa comuna

Exempció

Pobres que morin al municipi.

Llar d'infants

Quotes de permanència

Bonificació 35%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
els Acreditació d’ingressos inferiors al
valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat pel
nombre de membres de la unitat familiar
(còpia declaració IRPF).

Llar d'infants

Quotes de permanència

Bonificació 50%, que pot arribar a
100% amb la justificació dels departaments de Serveis Socials i Educació

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Intervenció en nucli familiar per part del
Departament de Benestar Social i Família
de l'Ajuntament.

Casals municipals

Quota d’activitats dels casals de
Setmana Santa, d’Estiu, d’Estiu jove i
casal de Nadal

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
els Acreditació d’ingressos inferiors al
valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat pel
nombre de membres de la unitat familiar
(còpia declaració IRPF).

Casals municipals

Quota d’activitats dels casals de
Setmana Santa, d’Estiu, d’Estiu jove i
casal de Nadal

Bonificació 50%, que pot arribar a
100% amb la justificació dels departaments de Serveis Socials i Educació

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Intervenció en nucli familiar per part del
Departament de Benestar Social i Família
de l'Ajuntament.

Transport escolar

Quota tributària

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
els Acreditació d’ingressos inferiors al
valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat pel
nombre de membres de la unitat familiar
(còpia declaració IRPF).

Transport escolar

Quota tributària

Bonificació 20%, que pot arribar a
100% amb la justificació dels departaments de Serveis Socials i Educació

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Intervenció en nucli familiar per part del
Departament de Benestar Social i Família
de l'Ajuntament.

Aigua, clavegueram i residus
municipals

Quota tributària per a jubilats i
pensionistes

Bonificació 10 m3/abonat/mes, si la
suma dels valors cadastrals de les
finques propietat dels membres
integrants de la unitat familiar no
supera els 200.000,00 €

Sol·licitud del subjecte passiu (model).
Acreditació de la condició de jubilats o
pensionistes. Certificat de convivència
expedit pel padró municipal d’habitants.
Còpia del DNI i autorització per obtenir
els valors cadastrals de les finques dels
membres de la unitat familiar. Còpia de
l’últim rebut del servei municipal d’aigua
(SOREA), a nom del sol·licitant.

TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

D) PERSONES AMB INGRESSOS REDUÏTS (continuació)
Escola d'adults

Quota tributària per als membres de les
unitats familiars que siguin beneficiaris
de la prestació complementària social de
la Renda garantida de ciutadania.

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació de la condició de beneficiari
de renda garantida de ciutadania.

E) ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE
Suport municipal a activitats de promoció privada: serveis de suport dels
serveis municipals i cessió de material

Entitats sense afany de lucre inscrites al
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Entitats objecte de subvenció municipal o
d’adjudicació de contracte quan sigui ineludible la necessitat d’utilitzar aquest servei

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu i acreditació de les condicions.
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes.

Impost sobre activitats econòmiques
(IAE)

Fundacions i associacions de disminuïts
físics, psíquics i sensorials

Exempció

Acreditació de les condicions de l’article
82.1.f de la Llei d’Hisendes Locals.

Impost sobre activitats econòmiques
(IAE)

Fundacions i associacions sense finalitat
lucrativa

Exempció

Acreditació de les condicions establertes
en la Llei 49/2000.

Realització d'activitats administratives

Entitats sense afany de lucre inscrites al
Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes.

Ocupació de la via pública

Entitats sense afany de lucre inscrites al
Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes.

Recollida, tractament i eliminació de
residus municipals

Entitats sense afany de lucre inscrites al
Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Quota reduïda

Sol·licitud del subjecte passiu.
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes.

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals

Entitats sense afany de lucre inscrites al
Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes,
llevat de les utilitzacions del Teatre Municipal (Tarifa reduïda)

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes.

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals (Teatre Municipal)

Quota tributària

Exempció

Utilitzacions del Teatre Municipal per a la
realització d'activitats d'arts escèniques,
musicals i d'arts visuals per part d'entitats sense afany de lucre inscrites en el
Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Impost sobre béns immobles
(IBI)

Quota tributària d’empreses
urbanitzadores

Bonificació del 50% de la quota durant
3 anys, com a màxim

Sol·licitud del subjecte passiu (a presentar amb anterioritat a la data d’inici de
les obres). Una vegada iniciades les
obres, certificat del tècnic director que
n’acrediti la data d’inici.
Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat urbanitzadora mitjançant còpia dels
estatuts socials i alta en la matricula de l’IAE.
Acreditació que els immobles no figurin
entre els béns del seu immobilitzat
(certificat administrador).
Còpia de l’últim rebut de l’IBI.
Títol de propietat de l'immoble per al
qual es sol·licita la bonificació.

Impost sobre activitats econòmiques
(IAE)

Dos primers anys d'activitat

Exempció

Acreditació de l’alta censal de l’impost.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària de les obres per trasllat
o ampliació d’empreses ubicades al municipi al polígon industrial de la carretera
de Vilajuïga

Bonificació 90%

Certificació acreditativa de la ubicació
anterior.

F) PROMOCIÓ ECONÒMICA

TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

F) PROMOCIÓ ECONÒMICA (cont.)
Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques(ICIO i
taxes urbanístiques)

Quota tributària de les obres per canvi de
rètols i cartells amb la finalitat d’adequar
els textos a la normativa lingüística

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Descripció dels textos a modificar i certificació acreditativa de la situació anterior.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària per obres arranjament i
embelliment de façanes

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu (en la mateixa
sol·licitud de la llicència urbanística).

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària per obres de manteniment
i rehabilitació d’edificis existents acollits a
la campanya “Roses, posa't guapa”

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.

Serveis de temporada

Quota tributària de terrasses i altres
ocupacions en zona de passeig

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació que l'establiment està obert
tot l’any (IAE o un altre mitjà de prova).

Serveis de temporada

Quota tributària de terrasses i altres
ocupacions a la zona de passeig

Bonificació 50%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació que l'establiment està obert
tot l’any (IAE o un altre mitjà de prova).
Tinença de llicència municipal d'obertura,
o, si no és el cas, del tràmit de comunicació prèvia.
Compliment dels criteris de l'autorització
del pla d'usos.

Ocupació de la via pública

Quota tributària d’ocupacions comercials

Bonificació 50%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació que l'establiment està un
mínim de 3 mesos obert, o el seu
equivalent en setmanes, durant els
mesos d’octubre, novembre, desembre,
gener i febrer.
Declaració responsable.

Ocupació de la via pública

Quota tributària

Exempció

Ocupacions derivades de la realització
d'activitats per a la promoció del
municipi i d'interès municipal, sempre
que no tinguin finalitat lucrativa, quan
així ho determini la llicència atorgada.

Realització d'activitats
administratives

Quota tributària d’intervenció integral
de l’administració en les activitats i
instal·lacions que es traslladin al polígon
industrial de la carretera de Vilajuïga

Bonificació 50%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Llicència d’activitats on es concedeix el
trasllat d’empreses ubicades al municipi
de Roses al polígon industrial de la
carretera de Vilajuïga.

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals

Quota tributària

Exempció

Utilització d'instal·lacions per a la
realització d'activitats que tinguin per
finalitat la promoció del municipi o
siguin d'interès municipal, sempre que
no tinguin finalitat lucrativa, quan així
ho determini la llicència atorgada.

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals

Quota tributària

Bonificació 50%

Utilitzacions que tinguin per finalitat la
realització d'activitats per a la promoció
del municipi i d'interès municipal, encara
que tinguin finalitat lucrativa, quan així
ho determini la llicència atorgada.

TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

G) ALTRES (PER TRIBUTS)
Impost sobre béns immobles
(IBI)

Quota tributària dels centres
d’ensenyament concertats

Exempció (superfície que es destina a
l’ensenyament)

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificació acreditativa de disposar de
concert educatiu, expedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Certificació de la superfície destinada a
ensenyament, expedida per la Gerència
Territorial del Cadastre.

Impost sobre béns immobles
(IBI)

Monuments d'interès cultural

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació d'inscripció al Registre de
Patrimoni Històric.

Impost sobre béns immobles
(IBI)

Superfície forestal

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació de repoblació o regeneració
massa arbrada.

Impost sobre béns immobles
(IBI)

Quota tributària dels béns immobles que
tinguin instal·lacions d’autoconsum per
energia solar fotovoltaica

Bonificació 50% de la quota íntegra durant 5 anys consecutius a comptar des
de la primera meritació posterior a la
seva concessió

Sol·licitud del subjecte passiu abans del
termini de 6 mesos a comptar des de la
data que figuri en el document que acrediti
que la instal·lació està executada i legalitzada davant la Generalitat de Catalunya.
Llicència o comunicació d’obres municipals.
Documents que acreditin que la instal·lació
està executada i legalitzada davant la Generalitat de Catalunya.

Impost sobre activitats econòmiques
(IAE)

Organismes públics d’investigació i
establiments d’ensenyament

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació condicions article 82.1.e LRHL.

Impost sobre vehicles tracció
mecànica (IVTM)

Quota tributària dels vehicles històrics

Bonificació 100%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Permís de circulació del vehicle.
Certificació de la catalogació com a vehicle
històric per part de l’òrgan competent de
la Generalitat de Catalunya o aportació
d'un certificat original d'un club o
entitat, relacionat amb vehicles històrics
o clàssics, el qual acreditarà les característiques i l’autenticitat del vehicle.

Impost sobre vehicles tracció
mecànica (IVTM)

Quota tributària dels titulars de vehicles
elèctrics

Bonificació 75%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Permís de circulació del vehicle.
Còpia de la fitxa de característiques
tècniques del vehicle on en quedi
constància.

Impost sobre vehicles tracció
mecànica (IVTM)

Quota tributària de vehicles híbrids,
entenent com a tals aquells que disposin
de dos o més motors quan algun d'ells
funcioni amb energia elèctrica.

Bonificació 50%

Sol·licitud del subjecte passiu, indicant
les característiques del vehicle.
Permís de circulació del vehicle.
Còpia de la fitxa de característiques
tècniques del vehicle on en quedi
constància.

Impost sobre vehicles tracció
mecànica (IVTM)

Quota tributària dels vehicles que
utilitzin gas liquat de petroli (GLP) o
gas natural

Bonificació 50%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Permís de circulació del vehicle.
Còpia de la fitxa de característiques
tècniques del vehicle on en quedi
constància.

Impost sobre vehicles tracció
mecànica (IVTM)

Quota tributària de tractors i remolcs
agrícoles

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Permís de circulació del vehicle.
Còpia de la cartilla d'inspecció agrícola o
certificat emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i

TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

G) ALTRES (PER TRIBUTS) (continuació)
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya que acrediti que el vehicle consta
inscrit en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola del Departament de Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària per obres en edificis
declarats béns d’interès local

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificació acreditativa de la qualificació
del bé immoble.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària de les obres per a
reparació d’immobles afectats per
aluminosi

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificació acreditativa de les obres
a realitzar.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària per obres de
construcció i manteniment de
centres escolars

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificació acreditativa de les obres
a realitzar.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària per obres d’adaptació necessàries per a la instal·lació de contenidors de residus urbans a l’interior d’edificis
d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificació acreditativa de les obres
a realitzar.

Impost sobre construccions i
llicències urbanístiques
(ICIO i taxes urbanístiques)

Quota tributària per obres construccions
i instal·lacions que incorporin sistemes
d'aprofitament tèrmic o elèctric del'energia solar, sempre que la seva instal·lació
no sigui obligatòria per imperatiu legal

Bonificació 90%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificació acreditativa de les obres
a realitzar.

Quota tributària de transmissions d’habitatges de residència habitual del transmissor
per causa de mort a favor de descendents i
adoptats, cònjuges i ascendents i adoptants
de primer grau, sempre que el bé es mantingui en el patrimoni de l'adquirent durant
els tres anys següents a la mort del causant,
llevat que l'adquirent mori dins d'aquest
termini.

Bonificació 95%

Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys (IIVTNU)

Quota tributària de béns delimitats com
a conjunt històrico-artístic o d’interès
cultural

Exempció

Realització d'activitats administratives

Compulsa de fotocòpies per acreditacions
davant l’Ajuntament de Roses

Exempció

Realització d'activitats administratives

Certificacions d’empadronament

Exempció

Realització d'activitats administratives

Control periòdic d’autoritzacions o
llicències ambientals i comunicació
prèvia

Bonificació 30%

Realització d'activitats
administratives

Els drets per a la participació en qualsevol
procés de selecció/provisió de personal
de l’Ajuntament de Roses, per a aquelles
persones que es presentin a convocatòries corresponents al torn de promoció interna o processos de funcionarització.

Exempció, per a aquelles persones que
es presentin a convocatòries corresponents al torn de promoció interna o processos de funcionarització.

Impost sobre l'increment del valor
dels terrenys (IIVTNU)

Sol·licitud expressa del subjecte passiu
en els sis mesos següents a la defunció.
Certificat d'empadronament del causant
o acreditació fefaent de residència.
Còpia de l'escriptura d'acceptació de
l'herència.

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació que les obres han estat
finançades pel subjecte passiu i que la
despesa efectivament realitzada durant
els darrers 5 anys no ha estat inferior
al 50% del valor cadastral assignat a
l’immoble en el moment de l’acreditament de l’impost.

Certificat expedit pel Departament
d'Infraestructures i Serveis Públics de
l’Ajuntament, que acredita que el subjecte passiu ha sol·licitat el control
periòdic de manera anticipada.

TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

G) ALTRES (PER TRIBUTS) (continuació)
Realització d'activitats
administratives

Realització d'activitats
administratives

Les 30 primeres fotocòpies, sempre
que es tracti de documents a aportar a
expedients tramitats per l’Ajuntament
o de consulta d’expedients

Exempció

Quota tributària

Exempció

Realització d'activitats
administratives

Quota tributària

Exempció
Realització d'activitats
administratives

Quota tributària

Recollida, transport i eliminació
de residus municipals

Quota tributària de la taxa residus
municipals comercials

Exempció

Quota tributària de la taxa de residus
municipals comercials
Bonificació 10%

Recollida, transport i eliminació
de residus municipals

Quota tributària de residus domèstics

Bonificació 15%

Recollida, transport i eliminació
de residus municipals

Activitats realitzades per a la promoció
del municipi i d'interès municipal, sempre
que no tinguin finalitat lucrativa, quan així
ho determini la llicència atorgada.
Activitats realitzades per partits polítics
en període electoral.

Bonificació 5%

Recollida, transport i eliminació
de residus municipals

Activitats organitzades per entitats, ja
siguin públiques o privades, que hagin
estat objecte d'una subvenció municipal
o bé de l'adjudicació d'un contracte
municipal del qual se'n derivi el pagament d'una de les taxes de la realització
d'activitats administratives de competència local.

Quota tributària de residus comercials

Bonificació 10%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació que el subjecte passiu
disposa d’una certificació de gestió
ambiental ISO 14001, EMAS o distintiu
de garantia de qualitat ambiental.
Número de compte bancari en el qual
s'haurà de realitzar la devolució.
Les sol·licituds s'han de presentar dins
del 1r trimestre de l'exercici següent al
de les taxes abonades.
Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació que el subjecte passiu figura
com a adherit al programa de bones
pràctiques ambientals en matèria de
gestió de residus comercials.
Número de compte bancari en el qual
s'haurà de realitzar la devolució.
Les sol·licituds s'han de presentar dins
del 1r trimestre de l'exercici següent al de
les taxes abonades.
Sol·licitud del subjecte passiu (titular
del contracte d’abonament d’aigua).
Acreditació de la utilització de la deixalleria un mínim de 6 vegades l'any anterior.
Número de compte bancari en el qual
s'haurà de realitzar la devolució.
Les sol·licituds s'han de presentar dins
del 1r trimestre de l'exercici següent al
de les taxes abonades.
Sol·licitud del subjecte passiu.
Acreditació de la utilització de la deixalleria un mínim de 12 vegades l'any anterior.
Número de compte bancari en el qual
s'haurà de realitzar la devolució.
Les sol·licituds s'han de presentar dins
del 1r trimestre de l'exercici següent al de
les taxes abonades.

TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

G) ALTRES (PER TRIBUTS) (continuació)
Recollida, transport i eliminació
de residus municipals

Quota tributària de residus domèstics

Bonificació 10%

Sol·licitud del subjecte passiu (titular
del contracte d’abonament d’aigua).
Acreditació que el subjecte passiu disposa d’un compostador casolà, de titularitat municipal o d’adquisició pròpia, que
funciona adequadament.
Número de compte bancari en el qual
s'haurà de realitzar la devolució.
Les sol·licituds s'han de presentar dins
del 1r trimestre de l'exercici següent al
de les taxes abonades.

Ocupació de la via pública

Quota tributària d’ocupacions comercials

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Establiments acollits voluntàriament als
criteris d'homologació de taules, cadires,
ombrel·les i resta d'elements de l'ocupació que aprovi l'Ajuntament.

Ocupació de la via pública

Quota tributària

Exempció

Ocupacions derivades de la realització
d'activitats organitzades per entitats, ja
siguin públiques o privades, que hagin
rebut una subvenció municipal per al
desenvolupament d'un projecte o activitat
en el qual s'acrediti la necessitat d'utilitzar
el domini públic.

Ocupació de la via pública

Quota tributària d’ocupació del sòl amb
materials i instal·lacions

Exempció

Sol·licitud del subjecte passiu.
Quan la llicència municipal imposi
mesures de seguretat.

Ocupació de la via pública

Partits polítics en període electoral

Exempció

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals

Quota tributària

Exempció

Utilització d'instal·lacions per a la realització d'activitats realitzades per entitats,
ja siguin públiques o privades, que hagin
estat objecte d'una subvenció municipal
per al desenvolupament d'un projecte o
activitat en el qual s'acrediti la necessitat
d'utilitzar els serveis derivats de la instal·lació municipal.

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals

Celebració de matrimonis en els quals
algun dels contraents estigui empadronat a Roses o celebri el seu convit en un
restaurant de Roses

Exempció

Certificat d'empadronament.

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals

Partits polítics en període electoral

Exempció

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals (Instal·lacions esportives)

Quota tributària

Exempció

Utilització de les instal·lacions esportives
municipals per part de clubs i entitats esportives del municipi inscrits en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, per
la realització d’entrenaments i competicions oficials, d’acord amb els corresponents calendaris federatius.

Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals (Instal·lacions esportives)

Quota tributària

Exempció

Utilització de les instal·lacions esportives
municipals per part de les escoles i instituts del municipi de Roses, per la realització de les seves activitats lectives
d’educació física i esport escolar.

TRIBUT

CONCEPTE BONIFICAT

BENEFICI FISCAL

REQUISITS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

G) ALTRES (PER TRIBUTS) (continuació)
Serveis d'utilització d'instal·lacions
municipals (Instal·lacions esportives)

Quota tributària

Exempció

Utilització de les instal·lacions esportives
municipals per part dels cossos de seguretat amb base en el municipi de Roses,
per la realització de les activitats dirigides al manteniment de la condició física
dels seus agents en actiu.

Tarifa Espai Cultural La Ciutadella i
Castell de la Trinitat

Quota tributària menors de 16 anys, usuaris de la Biblioteca Municipal, membres
ICOM, parelles lingüístiques de l'Oficina de
Català i grups concertats d'estudiants

Entrada gratuïta

Acreditació de la pertinença a un dels
col·lectius indicats.

Tarifa Espai Cultural La Ciutadella i
Castell de la Trinitat

Quota tributària per a posseïdors del
Carnet Jove, estudiants, docents, aturats
i majors de 65 anys.

Entrada reduïda

Acreditació de la pertinença a un dels
col·lectius indicats.

Llar d'infants

Quota de permanència pel 2n fill o
més, inscrits simultàniament al servei

Bonificació 35%

Sol·licitud del subjecte passiu.
Certificat de convivència expedit
pel padró municipal d'habitants.
Llibre de família.

Casals municipals

Quota d’activitats dels casals de Setmana Santa, d’Estiu, d’Estiu -Jove i de
Nadal per a nens/es que participen al
programa d'acollida de nens sahrauís.

Bonificació 20%

Sol·licitud del subjecte passiu.

