
Mesures fiscals de l’Ajuntament de Roses  
davant l’afectació de la Covid-19 
Davant la situació generada pel coronavirus, l’Ajuntament 
de Roses ha activat un paquet de mesures fiscals derivades 
de l’estat d’alarma i dirigides a ciutadania i empresariat, a 
fi d’ajornar i facilitar el pagament de tributs i taxes. 
 
1/ Endarreriment i ampliació de terminis de pagament  

de taxes i impostos municipals:  
- Taxis: del 2 de maig al 14 d’agost. 
- Guals: del 2 de maig al 14 d’agost. 
- Cementiri: del 2 de maig al 14 d’agost. 
- Senyalització informativa: del 2 de maig al 14 d’agost. 
- Via pública: del 2 de maig al 14 d’agost. 
- IVTM (impost circulació): del 2 de maig al 14 d’agost. 
* Data de cobrament rebuts domiciliats: 14 d’agost. 
 
- IBI (urbana i rústica): de l’1 de juliol a 30 setembre. 
- IAE: de l’1 de juliol a 30 setembre. 
- OVP (ocuació via pública): de l’1 de juliol a 30 setembre. 
- Residus domèstics i comercials: de l’1 de juliol a 30 setembre. 
- Mercat setmanal i cobert: de l’1 de juliol a 30 setembre. 
* Per als pagaments fraccionats i domiciliats per banc, s’aplica 

l’ajornament d’un mes per a cada quota, que passaran a ser el 
31 juliol, 30 de setembre i 30 de novembre. 

 
2/ Reduccions de quotes:  

- Residus comercials: Es redueix el 100% de la quota durant els 
dies en què els establiments comercials i les parades dels 
mercats setmanal i cobert no hagin exercit la seva activitat 
com a conseqüència de l’aplicació de l’estat alarma. 

- Ocupació Via Pública (locals comercials, de la restauració, 
mercat setmanal i mercat cobert): Es redueix el 100% de la 
quota durant els dies en què els establiments comercials i les 
parades dels mercats setmanal i cobert no hagin exercit la 
seva activitat com a conseqüència de l’aplicació de l’estat 
alarma.  

 
3/ Bonificacions:  

- OVP (Ocupació Via Pública): Es manté la bonificació del 50% 
de la taxa per a tots aquells establiments que ja la tenien ator-
gada (sense tenir en compte enguany els requisits sobre 
mesos d’obertura establerts a l’article 7 de l’ordenança fiscal 
núm. 14 que regula aquesta taxa). 

 
4/ Interrupció de cobraments, anul·lacions i devolucions:   

-  Llars d’Infants Municipals: No es giren rebuts mentre els cen-
tres romanguin tancats. Devolució d’ofici del 50% dels im-
ports abonats el mes de març. 

- Transport escolar: No es giren rebuts mentre els centres ro-
manguin tancats. Devolució d’ofici del 50% dels imports abo-
nats el mes de març. 

- Piscina Municipal: No es giren rebuts mentre l’equipament ro-
mangui tancat. Reducció del 50% de la quota corresponent 
al mes de març aplicada directament en el següent rebut que 
es cobri, un cop l’equipament torni a obrir. 

- Deutes fraccionats: No es giren els rebuts corresponents als 
mesos d’abril i maig, procedint-se directament a l’ampliació 
dels terminis establerts en cada cas, amb dos mesos més al 
final de cada pla de pagament. 

- Casal Setmana Santa Els imports abonats es retornen d’ofici. 
- Viatge Beas de Segura: Els imports abonats es retornen d’ofici.  
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