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lució corresponent.
Capítol VIII. Gestió, liquidado,
inspecció i recaptació
Amele 13é. Gestió, liquidado, inspecdó i recaptadó
La gestió, la liquidado, la inspecdó i la recaptadó de les contribucions especiáis es realitzaran en la forma, terminis i eondicions que
s'estableixen en la Llei General Tributaria, en les altres liéis de l'Estat, reguladores de la materia, i en les disposicions didades per al seu
desenvolupament.
Anide 14é. Fraccionament i ajomament de les quotes
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l'Ajuntament podrá concedir, a sol-licitud del contribuent. el seu fraccionament o ajomament per un termini máxim de dnc anys, havent-se de
garantir el pagament del deute tributari, que inclourá l'import de
l'interés de demora de les quantitats ajomades, mitjangant hipoteca,
penyora, aval bancari o una altra garantía suficient que satisfaci la
corporació.
2. La concessió del fraccionament o ajomament implicará la conformitat del soMicitant amb l'import total de la quota tributaria que li
correspongui.
3. La falta de pagament implicará la pérdua del benefici de fraccionament, amb expedido de certificado de descobert per la pan pendent
de pagament, recárrecs i interessos corresponents.
4. El contribuent podrá, en qualsevol moment, renunciar ais beneficis d'ajornament o fraccionament, mitjan9ant Tingres de la quota o
de la seva pan pendent de pagament, a mes deis interessos venguts,
per la qual cosa es cancel-lará la garantía constituida.
5. D'acord amb les eondicions sócio-económiques de la zona en la
que es realitzin les obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes individuáis,
l'Ajuntament podrá acordar d'ofici el pagament fraccionat amb carácter general per a tots els contribuents, sense perjudid que eils mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que
considerin oponuns.
Capítol IX. Imposició i ordenado
Anide 15é. Imposició
L'exaceió de les contribucions especiáis precisará l'adopció previa
per part de l'Ajuntament de l'acord d'imposició en cada cas concret.
Amele 16¿. Ordenado
1. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de pagar-se mitjangant contribucions especiáis, no es podrá realitzar fins que no s'hagi aprovat la seva ordenació concreta.
2. L'acord d'ordcnaeió o ordenanza reguladora será d'adopció inexcusable i contindrá la determinado del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i deis
criteris de repartiment. L'acord d'ordcnaeió concret o ordenanqa reguladora es remetrá en les altres qüestions a aquesta ordenanía general de contrihudons especiáis.
3. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordcnaeió de contribucions
especiáis, i després de determinar les quotes que s'han de satisfer,
aqüestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu si ell i
el seu domidli es concixien i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular rccurs de rcposició davant de l'Ajuntament,
que podrá versar sobre la procedencia de les contribucions especiáis,
del perccntatgc del eos! que hagin de satisfer les persones bcneficiades espceialment o de les quotes assignades.
Anide I7¿. Colluboració amb altres ens locáis
1. Ouan TAjuntamcnt collabori amb una altra entitat local en la realització de les obres o restabliment o ampliado de servéis i sempre
que s'imposin contribucions especiáis, s'observaran les regles següents:
a) Cada entila! conservará les seves compelencies respectives en ordrc ais acords eonerets d'imposició i ordenado.
b) Si alguna de les cntitats realitzava les obres o cstablia o ampliava
els servéis amb la eol-laboració económica de l'altra, a la primera li
correspondran la gestió i la recaptació de la contribució especial.
sense pcrjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
2. En lii hipótesi que l'acord concret d'ordcnaeió no l'aprovcs una
d'aquestos cntitats, la uniíat d'actuació quedará sense efecte. i cada
una d'clles adoptará, per separat. les dccisions que s'escaiguin.
Capítol X. CoMaboració ciutadana
Anide 18e. CoMaboració per iniciativa ciutadana
Els propietaris o titulars afectáis per les obres es podran constituir en
assiiciació administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliado de servéis per part del
municipi, i es comprometran a pagar la part que hagi d aportar
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l'Ajuntament quan la seva situado fmancera no ho permetés, a mes
de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
Anide 19é. CoMaboradó en iniciativa munidpal
1. Els propietaris o titulars afectats per la realitzadó de les obres o
l'establiment o ampliado de servei promoguts per l'Ajuntament podran, també, constituir-se en associacions administratives de contribuents en el període d'exposieió al públic de l'acord d'ordenadó de
les contrihudons especiáis.
2. Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a qué es refereix l'artide anterior, l'acord l'haurá de prendre
la majoria absoluta deis afectats, sempre que representin, com a mínim, els dos tercos de les quotes que s'hagin de satisfer.
Capítol XI. Infracdons i sandons
Anide 20é. Infracdons i sancions
1. En tot el que fa reladó a infraccions tributáries i a Uur qualifícadó
i a les sancions que els eonesponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributaria.
2. La imposició de sancions no suspendrá, en cap cas, la liquidado ii
el cobrament de les quotes acreditades no prescrites.
Capítol XII. Remissió normativa
Anide 21é. Remissió normativa
En tot alió que no estigui espedalment previst en aquesta ordenanza
s'aplicará la Llei General Tributaria i les dibjKisidons que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
Aquesta ordsnanga entrará en vigencia, amb la publicacíó previa del
seu text integre, en el Butlletí Oficial de la Provincia, el día 1 de gener de 1990, i continuará vigent mentre no s'aprovi la seva modificado o derogado.
La present ordenanza va ser aprovada inidalment peí Pie del dia 28
de juUol de 1989.
Vist-i-plau. L'Alcalde, signat: Josep Soldevila i Tartera.- Ho certifico. El Secretari, signat: Joan Casteüs i Baulies.
ORDEN ANCA FISCAL NÚM. 5
REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PERSONAL
IDETRANSPORT
Artiele Ir. Fonament legal
Aquesta ordenanza s'cstableix a l'empara de les disposicions de l'article 106, en reladó ais 4 i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Reguladora
de les Bases del Régim Local, i els articles 6 i 8 de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, Municipal i de Rcgim Local de Catalunya; i els 15 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locáis.
El seu objecte és desenvolupar i fixar el régim jurídic aplicable a la
prestado personal i de transport, en aquest municipi, prevista ais articles 118 al 120 de la Llei 39/1988. de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locáis.
Artiele 2n. Naturalesa i fet imposable
1. L'Ajuntament de La Torre de Capdella, amb poblado de dret no
superior a cinc mil habitants. imposa, com a reeurs de carácter ordinari, la prcstació personal i de transport per a la realització d'obres
de la competencia municipal o que cstiguin cedides o transferides per
altres Entitats Publiques, amb els següents fins:
a) Obertura, reconstrucció, conscrvaeió, reparado i neteja de les
vies i camins públics, urbans ¡ rurals.
b) Construcció. conservado i millora de fonts. abeuradors i rcgs públics.
c) Fomcnl i construcció d'obres publiques a carree de les Entitats Lo-'
eals.
Sempre que aqüestes obres es realitzin dins Támbit del nucli de poblaeió de residencia deis subjectes obligáis o bé dins del tcrme munidpal.
2. La prestado indicada consistirá en Taportadó del treball personal,
en jornades de vuit hores, deis cridáis a cooperar; i en Taporiació de
besliar de lir i cárrega. de carros I vchieles mceánics de transport i cárrega de la seva propiclal. en jornades de la maleixa durada.
3. Les preslacions personal i de transpon, son compatibles entre
elles. es poden aplicar sinuiltániamcnt. de manera que. quan hi hagi
aquesta simultaneVtat. els obligáis a la de transport podran realitzar
la personal amb els seus mateixos elements de transport.
4. Les dues modalitats de prestado, la personal i la de transport. podran redimir-se a metállic.
Artiele 3r. Obligado de la prestado
1. Fet de subjecció. L'adopció per la Corporació de l'acord de realització de les obres assenyalades a l'artide 2n. 1) d'aquesta ordenansa
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mitjan?ant la prestado personal i de transport. En aquest acord es
fará constancia expressa deis subjectes obligáis a la prestació. si només están obligats els del nucli de població afectat per l'obra o si ho
están totsels del municipi. Res no s'oposa a que l'Ajuntament acordi
l'obligació de la prestació només pels subjectes d'un o de varis nuclis,
segons l'obra a realitzar.
2. Naixement de robligació. L'obligació de la prestació neix des del
moment en que es notifíqui en forma l'acord municipal esmentat en
el punt anterior.
3. Durada de l'obligació. La durada sera la següent:
a) La prestació personal no podrá exigir-se a cada persona per mes
de quinze dies a l'any ni de tres consecutius, i podrá ser o'ojecte de redempcióametál-lic.
b) La prestació de transport no e.xcedirá de deu dies a l'any. ni de dos
consecutius per al bestiar i carros, i de cinc dies a l'any. sense que cap
pugui ser consecutiu, per ais vehicles de tracció mecánica, essent
ambdues prestacions redimibles a metál-lic per les quanties que es fixen en aquesta ordenanza.
Article 4L. Període de la prestació
L'Ajuntament té en compte en el moment de fixar els períodes de la
irestació que aquests no coincideixin amb l'época de major activitat
aboral en el terme municipal. Així s'exceptuen d'aquesta prestació
els mesos de juliol i agost.
Article 5é. Subjectes obligats i exempcions
1. Estaran subjectes a la prestació personal els residents en aquest
municipi, excepte els següents:
a) Menors de 18 anys i majors de 55.
b) Disminuits físics, psíquics i sensorials.
c) Redosos en establiments penitenciaris.
d) Els que estiguin compliment el servei militar en files.
L'Ajuntament imposant cobrirá elriscper accidents que puguin succeir ais obligats a aquesta prestació.
2. L'obligació de la prestació de transport és general, sense cap excepció, per a totes les persones físiques o juridiques, residents o no
en el municipi, que tinguin elements de transport en el terme municipal afectes a explotacions empresarials ubicades en el mateix.
Article 6e. Quotes
La redempció a metál-lic de la prestació personal i de transport,
s'efectuará d'acord amb les següents quotes:
a) Prestació personal: per import de dues vegades el salari mínim interprofessional vigent.
b) Prestació de transport: per import dQ.tres vegades el salari mínim
interprofessional vigent.
Article 7é. Imposició, ordenado, gestió i recaptació.
1. Ais efcctcs d'exigir la prestació es formará un Padró per ordre alfabotic i per a cada nucli de població del municipi, en el qual es relacionaran totes les persones residents i mitjans de transport que estiguin subjectes a la mateixa. A aquests efectes l'Ajuntament podrá
exigir les dcclaracions ais contribuents. Aquest padró s'exposará al
públic durant el termini de quinze dies feiners. previ anunci al Butllctí Oficial de la Provincia i en la forma de costum al municipi, ais efcctcs de reclamacions deis interessats. Les baixes hauran de cursar-sc
abans del darrer dia laborable del respectiu període, i tindran efccte
a partir del següent. Les altes tindran efccte des de la data en que ncixi l'obligació de la prestació que es notificará en forma ais interessats.
2. Peí mateix ordre en que apareixin inscrits en el Padró, s'exigirá la
prestació a les persones i mitjans de transport seguint rigurosamcnt
el torn sense .solució de continuítat i de manera que a cada persona.
cavalleria o veliicle subjectes a la prestado, se li imposi el mateix
nombre de jornals o de dies de servei d'idcntica durada en cada torn,
i per tantr no tornará a exigir-se-li cap nova prestació mentre no l'hagin prestat les altres persones o elements de transport subjectes a la
prestació d'acord amb el corresponent Padró.
3. L'obligació de la prestació es comunicará per mitjá de papereta
duplicada ais contribuents, per tal que manifestin si desitjen satisfer
aquella obligació, personalment o en metállic, comunicant-los-hi
així mateix per escrit i amb un temps de deu dies per endavant, excepte en casos de reconeguda urgencia, el lloc i hora en que s'han de
presentar.
Referent ais qui al-leguin justa causa que els ¡mpideixi
preser
transitóriament acomplir la prestació, se'ls assenvalará un nou dia
per a prestar-la.
4. Les prestacions personal i de transport, son compatibles entre
cllcs, es poden aplicar simultániament, de manera que, quan hi hagi
aquesta simultaneitat, els obligats a la de transport podran realitzar
la personal amb els seus mateixos elements de transport.
Article 8¿. Infraccions i sancions
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1. La manca de concurrencia a les prestadons, sense la previa redempció. obligará, salvat el cas de forga major. aípagament de l'import d'aquesta. mes una sanció de la mateixa quantitat, exigint-se
ambdós conceptes per via executiva per a la seva recaptació.
2. Sense perjudici de! que disposa el punt 3 de l'article 7é. d'aquesta
ordenanza, tota resistencia deliberada, o l'ús de maquinado o subterfugi per a eludir la prestació en la forma que s'estableix en aquest
municipi. será castigada amb una sanció igual a l'import peí qual fóra
redimible la mateixa prestació, sempre sense perjudici de l'obligació
de prestar-la o redimir-la.
Article 9é. Partides fallides
Es consideraran partides fallides o crédits incobrables, aquelles quotes que no s'hagin pogut fer efectives peí procediment de constrenyiment, per aquesta declarado es formalitzará el corresponent expedient d'acord amb el que disposa el vigent Reglament General de
Recaptació.
Disposició final
Aquesta ordenanga entrará en vigencia, amb la publicació previa del
seu text integre en el Butlletí Oficial de la Provincia, el dia 1 de gener
de 1990. i continuará vigent mentre no s'aprovi la seva modificado o
derogado.
La present ordenanza va ser aprovada inicialment peí Pie del dia 28
de juliol de 1989.
Vist-i-plau. L'Alcalde. signat: Josep Soldevila i Tartera.-Ho certifico. El Secretan, signat: Joan Castells i Baulies.
ORDEN ANCA FISCAL NÚM. 6
TAXA PER LLICÉNCIA D'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS
Article Ir. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Rcgim Local, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locáis, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicéncia d'obertura d'establimenis, que es regirá per aquesta ordenanza fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant
técnica com administrativa, que tendeix a unificar si els establiments
industriáis i mercantiis reuneixen les condicions de tranquil-litat, sanitat i salubritat i qualsevol de les altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generáis per al seu funcionament normal, com a presupósit necessari i previ perqué aquest
Ajuntament atorgui la Ilicéncia d'obertura a qué es refereix Tarticle
22 del Reglament de Servéis de les Corporacions Locáis.
2. A aquest efccte. es considerará obertura:
a) La primera installació de l'establiment per comeni;ar les seves activitats.
b) La variado o ampliado de l'activiíat dula a terme en l'establiment. encara que el titular sigui el mateix.
c) L'ampliaciü de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi realilzi
i que afecli les condicions que s'assenyalen en el número 1 d'aquest
article. motiu peí qual s'exigirá una nova verificació d'aquestes.
3. S'entendrá per establiment industrial o mercantil qualsevol edificado habilahle. estigui o no oberta al públic. que no es destini exciusivamcnt a habitatge i que:
a) Es destini a l'exerdci d'alguna activitat empresarial fabril, anesana. de la construcció. comercial i de servéis que estigui sotmesa a
rinipost sobre la Ilicéncia fiscal d'activitats comerciáis i industriáis o
al futur ¡mpost sobre Activitats Económiques.
b) Encara que aquelles activitats no es desenvolupin que els scrveixin d'ajut o complement o que hi tinguin relació de manera que els
proporcionin beneficis o profits com. per exemple. seus socials.
agencies, delcgacions o sucursals d'entitats juridiques. escriptoris.
oficines, dcspalxos o cstudis.
Article 3r. Subjecte pa.ssiu
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i juridiques i
les entitats a qué es rcfcrcix rarlide 33 de la Llei General Tributaria,
titulars de l'activitat que hom pretén dcsenvolupar o, si s'escau, que
esdcsenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidáriament de les obligacions tributáries del subjecte passiu les persones físiques i juridiques a qué es refereixen els
articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributaria.

