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2. A la vista de les construccions. les instal-kicions o les obres realitzades efectivament i del seu cosí real efcctiu. l'Ajunlament. mitjan<,"ant la comprovació administrativa corresponeni. podrá modificar.
si es el cas. la base imposable a que es refere¡\ I'apariat anterior, i
practicará la liquidació definitiva corrcsponeiií. i exigirá del subjecte
passiu o li reintegrará, si es el cas. la quantitat que corrcspongui.
Article 8e. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de Pimposl es realit/anm d'acord amb el
que prevea la Llei General Tributaria, les altres liéis de l'Estat reguladores de la materia i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
.Article 9é. Infraccions i sancions
Es considerará infracció específica d'aquest impoM el fot de no íer
Tingres de la liquidació dins el termini d"un mes de! comeni;ament de
les obres, construccions i instal-lacions.
En tot alio relatiu a la qualificació de les infraccions iributáries i a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas. hom
aplicará el rcgim regulat en la Llei General Tributaria i en les disposicions que la comple'nenten i la desenvolupen.
Article lOé. Remissió normativa
En tot alió que no cstigui especialmcnt previst en aquesta ordenani;a
s'aplicaran la Llei General Tributaria, la IJei Reguladora de les Hiscndes Locáis i les disposicions que les dcseiivolupin i complemenlin.
Disposició final
Aquesta ordenanza entrará en vigencia, amb la publicació previa del
seu text integre en el Butlletí Oficial de la Províneia. el dia 1 de gener
de 1990. i continuará vigent mentre no s'aprovi la seva modificació o
derogado.
La present ordenanza va ser aprovada inícialmeni pe! Pie del dia 2S
dejulioldel989.
Vist-i-piau 1 ."Alcalde, signat: Josep SoldcviUi i Tartera.- Ho certifico. El Secrvtari. signat: Joan Castells i Baulies.
ORDENANCA GENERAL NÜM. 4
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Capítol I. Fonament legal
Article Ir. Fonament legal
Aquesta ordenanza fiscal s"establei\ a l'cmpara de les disposicions
de l'article 106. en relació ais 4.b) i .=i.E.c) de la Llei 7'19,S.>. de 2
d"abril. Reguladora de les Bases del Régim Local, i els articles 6.1 i
8.1 .a) de la Llei 8/1987. de 15 d'abril. Mimicipal i de Rcgim Local de
Catalunya: i 1.5 i següents de la Llei 39/1988. de 28 de desembre. Reguladora de les Hisendes Locáis.
El seu objecte és descnvolupar ifixarel regim jurídic general aplicable a les Conlribucions especiáis, en aquest municipi. previst en els
articles 28 al .^7. ambdós inclosos. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.
Capítol II. Fet imposable
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de les contribucions especiáis el constituirá l'obtenció d'un bcncfici o d'un augment de valor deis seus béns per part
del subjecte passiu com a conscqücncia de la realitzaeió d'obres publiques o de restabliment o ampliado de servéis públics de carácter
municipal per part d'aquest municipi.
2. Les contribucions especiáis es fonamentaran en la simple realitzaeió de les obres o en Testabliment o ampliado deis servéis a que es rcfereix Papartat anterior i la seva exacció será independent del fet que
les unes o els altres les utilitzin efectivament els suhjccles passius.
Article ?iT. Considerado d"obres i servéis
1. Ais efectcs del que disposa l'article precedenl. tindran la consideració d'obres i servéis municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi rAjuniament dintrc del seu ámbil de
competencia per atendré les finalitats que hom li li:i atribuí!.
b) Els que realitzi o estableixi rAjunlameiit perqué :dtres entit;rts
piibliques els hi hagin atribuí! i aquells l:i li!ul:iril;il deis quals.
d'acord amb la Llei. bagues assumi!.
c) Els que realitzin o cstablcixin abres entiia!s publiques o els seus
concessionaris. amb aportacions econíimiques d'aques! municipi,
2. Les obres i servéis a qué es refcrcix la lletr;i a) de l^iparia' an!erior
conservaran el seu carácter de municipals im i toi quan els liajMn
rcalilzat o establert:
a) Organismes autónoms municipals <i societats mcrcantils del capital social deis quals aquest Ajuntament en fos l'iinic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associadons de contiibuents.
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3. Les contribudons especiáis muniripals son tributs de carácter finalista i el producte de la seva recaptadó es destinará integrament a cubrir les despeses de Pobra o de Pestabliment o ampliado del servei
amb motiu deis quals hom les hagi establert i exigit.
.Arricie 4t. Obres i servéis determinants del fet imposable
L"Ajuntament podrá, potestativament. acordarla imposició i Pordenació de contribucions especiáis, sempre que hi concorrin les drcumstáncies que jonformen el fet imposable. establertes en l'article
2n. d'aquesta ordenanza general, entre d'altres i a títol merament
orientafiu i no limitatiu:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentado de les
cal^ades.
b) Per la primera instal-lació. renovado i subsfitució de xarxcs de
distribudó de I'aigua. de xarxes de clavegueres i desguás d'aigües residuals.
c) Per Pestabliment i substitució de l'enllumenat piíblic i per la instal-lació de xarxes de distribudó d'energia eléctrica.
d) Per l'eixamplement i noves alineacions deis carrers i places que ja
están obertes i pavimentades i per la modificació de les rasants.
e) Per la subsfitució de cal^ades. vorercs. absorbidor i boques de rec
de les vies publiques urbanes.
f) Per Pestabliment i ampliado del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments. cañáis i altres obres per a la
irrigado de finques.
h) Per la realitzaeió d'obres de captado, embassament. dipósit. condúcelo i depurado d'aigües per al proveíment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i
coMectors generáis.
j) Per la plantado d'arbrat en carrers i places, i també per la construcció i l'ampliació de pares i jardins que siguin d'interés per a un determinat barri. zona o sector.
k) Peí desmunt. terraplenament i construcció de murs de contenció.
1) Per la realitzaeió d'obres de dessecament i sanejament i de defensa
de terrenys contra crescudes i inundacions i la regulació i desviado
de cursos d'aigua.
m) Per la construcció de galeries subterránies per a l'allotjament de
xarxes i canonades de distribudó d'aigua. gas i electricitat i perqué
siguin utilitzades per xarxes de servéis de comunicado i informado.
n) Per la realitzaeió o Pestabliment o ampliado de qualssevulla altres
obres o servéis municipals.
Capítol III. Exempcions i bonificacions
Article 5é. Exempcions i bonificacions
1. En materia de contribucions especiáis no es reconeixeran altres
bcneticis fiscals que els que s'estableixin per disposicions amb rang
de llei posterior a la 39/1988 o per tractats o convenís internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un oenefiei fiscal en els casos que
es refereix l'apartat anterior, així ho faran constar davant l'Ajuntament. mcncionant expressament el precepte en el que considerin
que hi ha el seu dret emparat
3. Ouan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especiáis
municipals. les quotes que hauricn pogut correspondre ais beneficiaris o. si és e! cas. l'impon de les bonificacions no es podran distribuir
entre els altres subjectes passius.
Capítol IV. Subjectes passius
Article 6é. Considerado de subjectes pa.ssius
1. Tindran la considerado de subjectes passius de les cimtribucions
especiáis municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a
qué es refereix l'article 33 de la Llei General Tributaria que es benefieiín especialmcnt per la realitzaeió de les obres o per Festablimenl
deis servéis municipals que originin l'obligadó de contribuir.
2. .Ais efcctes del que es disposa en l'aparta! anterior es consideraran
persones beneficiades especialnient:
a) En les contribucions especiáis per realil7:icio d'obres o establi
ments o ampliado de servéis que afeciin néns immohles. els seus pro
pietaris.
b) En les contribucions especiáis per realii/.;icio d'obres o establi
men! o ampliado de servéis a conseqüéncia d'cxplotacions empresa
riáis, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les conlribucions especiáis per Pestabliment o anipiiació del
scr\eis d'extinció d'incendis. a mes deis propietaris deis béns afee
tats. les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activ
tat en el ram. en el tcrme d'aquest municipi.
d) En les contribucions especiáis per construcció de galeries subte
rránies. les empreses subministradores que les hagin d'utilitzar.
Article 7é. Contribuents
1. Sens perjudici. si és el cas. d'alló que es disposa en l'apartat 3 d
l'article 12 d'aquesta ordenanza general, les contribucions especial
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recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que
apareguin en el Registre de la Propietat com a propietáries o posseidores deis béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de rimpost sobre Activitats Economiqes. com. a titulars de les cxplotacions o negocis afeclats per les obres o servéis, en la data en que
s'acabin o en la data en que comenci la seva prestado.
2. En els casos de régim de propietat horitzontal. la representado de
la comunitat de propietaris facilitara a l'administració municipal el
nom deis copropietaris i el seu coeficient de participado en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuáis. Si no es fa
així, hom entendra acceptat el fet que es giri una quota única, de la
distribució de la qual se n'ocupara la propia comunitat.
Capítol V. Base imposablc
Article 8é. Base imposable
1. La base imposable de les contribucions especiáis está constituida.
com a máxim, peí 90 per cent del cost que el municipi supnrti per la
realització de les obres o per l'establiment o ampliado deis señéis.
2. El cost esmentat estara integra: pels següents conceptes:
a) El cost real deis treballs pericials. de rcdacció de projecte i de direcdó d'obres. plans i programes tecnies.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o deis treballs d'establiment o ampliació deis servéis.
c) El valor deis terrenys que permanentment hagin d'ocupar les
obres o servéis, llevat que es tracti de béns d"ús públic. de terrenys
cedits gratuítament i obligatoriament al municipi . o el d'immobles
cedits en els termes que cstableix l"ar:icle 77 de la Llei de Patrimoni
de l'Estat.
d) Les indemnitzacions que s"escaiguin per Tcnderrocament de construccions, destrucció de plantacions. obres o installacions i les que
hagin d'abonar-se ais arrendataris deis héns que s'hagin d"enderrocar o s'hagin d'ocupar.
e) L'interes del capital invertit en les obres o servéis quan l'Ajuntament hagi d'acudir al crédit per finan^ar la part que no cobreixen les
contribucions especiáis o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o servéis tindrá carácter de
simple previsió. Si el cost real resultava major o menor que el previst,
es prendrá el cost real a efectcs del cálcul de les quotes corresponents.
4. Ouan es tracti d'obres o señéis a que es refcreix l'article 3r.,l.c)
d'aqucsta ordenanza, o de les que realitzin els concessionaris amb
aportacions de rAjuntament a que es refereix l'apartat 2.b) del mateix article. la base imposable de les contribucions especiáis es determinará en fundó de l'import d'aquestes aportacions. sen.se perjudici
de les que puguin imposar altres administracions publiques per rao
de la mateixa obra o sen'ci. En tot cas, hom respectara el límit del 90
per cent a que es refereix l'apartat primer d'aquesí article.
5. Ais efectcs de determinar la base impo.sable, s'entendrá per cost
suporta! per rAjuntament la quantia que en resulta do restar a la xifra del cosí total l'import de les subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública
o privada. S'cxccptua el cas que la persona o entila! que aporti la
subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest
cascsproccdirád'acord amb el que s'indicaen l'apartat 2derar!iclc
10c. d'aques!a ordenanza general.
Article 9c. De!crminació de la base imposable
La corporació determinará en l'acord d'ordenació respectiu el pcrcenla!ge del eos! de l'obra que hagi sujiorlat i que constitueixi. en
cada casconcret. ia base imposablc de ia contribuciiS especial de que
es tracti, amb el línii!. senipre. del 90 per cent a que LS refereix l'article anlcrior.
Capítol VI. Ouota tributaria
Article lOé. Bases de repartimcnt
1. La base imposable de les contribucions especiáis cs repartirá entre
els subjcctes passius. tenint en comptc la dasse i la naluralesa de les
obres i servéis, cl'acord amb les rcgI^,•^ següents:
a) Amb carácter general s'aplicaran conjunlament o separada, com
a m6duls de rcpnriiment. els metres lineáis de fai,"ina deis immobles.
la seva superficie, el seu voluní edificable i el valor cad-istral ais efectcs de rimposl sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'eslablinienl i millora del servei d'cxtinció d'incendis, es podran dislribuir cn!re les entiláis o societats que cobreixin el
risc per béns siiuats en aquesi municipi. proporcionalmeni a Timpori
de les primes rccaptades en l'any immediatamcnt anterior. Si la quota exigible a cada subjecic passiu superes el .'i per cent de l'import de
les pnmes que aquest ha recaptat. I'excés es traslladará ais exercicis
successius nns a la seva amortització total.
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c) En el cas de les obres a qué es refereix l'article 4t..m) d'aquesta ordenanza general, l'import total de la contribueió especial es distribuirá entre les companyies o empreses que les hagin d'utilitzar en rao
a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secdó total, encara que no les usin immediatamcnt.
2. En el cas que. per a la realització de les obres o l'establiment o ampliado deis señéis municipals. hom atorgués una subvenció o auxili
ecijnómic per qui tingues la condició de subjecte passiu de les contribucions especiáis que s'exaccionaven per aquesta rao, l'import
d'aquesta subvenció o auxili es destinará, primerament, a compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia. s'aplicará a reduir. a prorrata, la quota de la resta de subjectes
pa.ssius.
Anide lié. Altres bases de repartiment
1. En iota mena d'obres, quan a la diferencia de cost per unitat en els
diferents trajéeles, trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferencia análoga en el grau d'utilitat o benefici per ais
interessats, totes les parís del pía corresponent es consideraran en
conjunt ais efectcs del repartiment i, en conseqüéncia, per a la determinado de les quotes individuáis no s'atindrá únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatamcnt a cada contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions espedals es repartís tenint en compte els metres lineáis de fagana deis immobles, s'entendrá per finques amb fagana a la via pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de Tilla sino també les que están conslruTdes en blocs aTIlats sigui quina sigui la seva
situado en relació a la via pública que delimita aí^uella illa de cases i
sigui objecte de l'obra. Conseqüentment. ia longitud de la fagana es
mesurara, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumsláncies de l'edificació. de la reculada, deis patis
oberts. de les zones de jardí o espais Iliures.
3. Ouan el trobament de dues faqanes estigui formada per un xamfrá
o s'unei.xin en una corba. es consideraran ais efectes de la mesura de
la longitud de la fagana la meitat de la longitud del xamfrá o la meitat
del desenvolupament de la corba. que se sumaran a les longituds de
les faqanes immediates.
Capítol VIL Acreditament
Anide 12é. Acreditament
1. Les contribucions especiáis s'acredilen en el moment que les obres
s'hagin realitzat o comenci la prestado del servei. Si les obres fossin
fraccionables. l'acreditameni es produirá per a cada un deis subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram
o fracciódc l'obra.
2. Sensc perjudici del que disposal'aparlat anterior, una vegada que
s'hagi aprovat l'acord concret d'imposició i ordenado, l'Ajuntament
podrá exigir el pagament a !a beslreta de les contribucions especiáis
en fundó de l'import del cost previsi per a l'any següenl. No es podrá
exigir la beslreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres
per a les quals hom va exigir la beslreta corresponent.
3. El moment de racreditament de les contribucions especiáis es tindrá en compte ais efectes de determinar la persona obligada al pagament. conforme amb el que es preven en rarlicle 6é d'aquesta ordenanza general, fins i tot quan en l'acord concreí d'ordenació hi figuri
com a subjecle passiu qui ho sigui amb referencia a la data de la seva
aprovació i que hagués pagal les quoies a la beslreta. d'acord amb el
que es disposa en Taparlal 2 d'aquesl article. Ouan la persona que hi
figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació. i aixó se
li hagi notifica!, Iransmcli els drels sobre els béns o explolacions que
molivin la imposició en el període compres entre l'aprovació
d'aquest ;icord i el del naixemenl de racreditament. estará obligada
a notificar a l'administració municipal la Iransmissió efecuiada. en el
termini d'un mesaconiplardesdeladata de la Iransmissió i, si noho
feia. l'adminislració esmenlada podrá dirigir l'acció per al cobramenl ccmtra qui figurava com a subjecte passiu en Texpedient mencionat.
4. Ouan hagi finalilzat la realització total o parcial de les obres, o
s'hagi inicial la prestado del servei. es procedirá a delcrminar els
subjecles passius. la base i les quoies individualilzades definilives, i
es airaran les liquidacions iiue corresponguin i es compensaran, com
a liiuranienl a coniple. els pagaments que hom hagués realitzat a la
beslreta. Aquesta deterniinació definitiva la realitzaran els órgans
compcients de r.Ajunlanicni. lol ajustanl-se a les normes de l'acord
concret d'ordenació del tribuí per a l'obra o servei de qué es tracti.
5. Si els pagaments rcalitzals a la beslreta els haguessin efectual persones que no leñen la condició de subjectes passius en la data de
racreditament del tribuí o bé excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui. rAjuntament practicará d'ofici la devc
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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

