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Import total

10.629.215 pta.
— • —

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
9146
En compliment d'allò que disposen l'article 14.4 de la Llei 39/
1988, de 28 de desembre. Reguladora de les Hisendes Locals,
l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Reguladora de les
Bases del Règim Local, modificat per la Disposició Addicional la. 2 de l'esmentada Llei, primerament i l'article 162.3 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril. Municipal i de Règim Local de
Catalunya, es fa públic que aquest Ajuntament, en sessió plenària ordinària celebrada el dia 12 de novembre de 1992,
adoptà per majoria absoluta, els següents acords entre altres:
Primer.- Aprovar provisionalment l'establiment i la modificació dels impostos, taxes i preus públics, així com les respectives ordenances fiscals reguladores de les següents:
Impostos. Modificar els següents:
O.F. Núm. 3.— Impost sobre activitats econòmiques.
O.F. Núm. 2 . - Impost vehicles de tracció mecànica. Es modifica el quadre de tarifes, aplicant el coeficient 0,16.
Taxes. Modificar les següents:
O.F. Núm. 5 . - Taxa per clavegueram. S'incrementa en un
6%.
O.F. Núm. 6 . - Taxa per conservacció del cementiri. S'incrementa en un 6%.
O.F. Núm. 8.- Taxa per recollida d'escombraries. S'incrementa en un 20%.
Preus públics.
Modificar els següents:
O.F. Núm. 9 . - Preu públic prestació del servei subministrament d'aigua potable.
O.F. Núm. 1 3 . - Preu públic per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
O.F. Núm. 14.- Preu públic per parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic.
O.F. Núm. 15.- Preu públic prestació del servei o realització
d'activitats, escorxador, llotgets i mercats. S'incrementa en
un 6%.
Segon: Exposar al públic els acords procedents al tauler
d'edictes de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar
al Butlletí Oficial de la Província, els acords elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les
quals entraran en vigor el dia ler. de gener de 1993 i regiran
mentre no s'acordi la modificació o derogació.
Els acords provisional i les ordenances fiscals han estat exposats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i l'expedient ha estat
posat de manifest durant 30 dies perquè els interessats l'examinin i hi puguin fer reclamacions. Com que no n'hi ha hagut,
han estat elevats a definitius.
Contra els acords definitius solament hi cap recurs contenciós
administratiu, previst a l'article 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, en el termini de dos mesos, a comptar del mateix
dia de la publicació d'aquests acords al Butlletí Oficial de la
Província.
Rosselló, 23 de desembre de 1992.
(Signatura il·legible).
Ordenança reguladora núm. 2
IMPOST SOBRE VEHICLES D E TRACCIÓ MECÀNICA
Capítol I
Naturalesa i fet imposable
Article Ir.
La Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, estableix en el seu article 60.1 amb caràcter obligatori,
l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que es regularà
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pels preceptes continguts en aquesta ordenança.
Article 2n.
Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i el rodatge dels vehicles que en són objecte, amb excepció dels que s'assenyalin per estacionament
en vies públiques municipals o aparcament vigilat.
Article 3r.
1. Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la
seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquen en
l'article 4.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat
matriculat en els registres públics corresponents i mentre no
hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i
matrícula turística.
3. No estan subjectes a l'Impost els vehicles que, havent estat
donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model,
poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu
d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta
naturalesa.
Capítol II
Exempcions i bonificacions
Article 4t.
1. Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines
consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en
la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a
l'assistència sanitària, que pertanyin a la Creu Roja.
e) Els cotxes d'invàlids o els adaptables per a la seva conducció per disminuïts físics, sempre que no superin els dotze cavalls fiscals i que pertanyin a persones invàlides o físicament disminuïdes.
f) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic
en règim de concessió administrativa atorgada pel municipi de
la imposició.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos
de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.
2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les
lletres e) i g) de l'apartat 1 d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l'exempció per l'Ajuntament, s'expedirà un document
que acrediti la seva concessió.
Article 5è.
1. L'impost s'acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat en
el cas de primera adquisició del vehicle, que tindrà lloc quan
es produeixi aquesta adquisició.
2. En aquest últim cas, o per baixa del vehicle, l'import de la
quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals.
Capítol III
Subjectes passius
Article 6è.
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el
permís de circulació.
Capítol IV
Tarifes
Article 7è.
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article
96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s'incrementaran
per l'aplicació sobre les mateixes del coeficient 0,16.
2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el
quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:
Quadre de tarifes
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Potència i classe de vehicles
Pessercs
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
2.320
De 8 fins a 12 cavalls fiscals
6.264
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals
13.224
De més de 16 cavalls fiscals
16.472
B) Autobusos
De menys de 21 places
15.312
D e 2 1 aSOplaces
21.808
De més de 50 places
27.260
C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
7.772
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
15.312
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
21.808
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
27.260
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
3.248
De 16 a 25 cavalls fiscals
5.104
De més de 25 cavalls fiscals
15.312
E) Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles
de tracció mecànica
De menys de 1:000 quilograms de càrrega útil
3.248
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
5.104
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
15.312
F) D'altres vehicles
Ciclomotors
812
Motocicletes fins a 125 ce
812
Motocicletes de més de 125 ce. fins a 250 ce
1.392
Motocicletes de més de 250 ce. fins a 500 ce
2.784
Motocicletes de més de 500 ce. fins a 1.000 ce
5.568
Motocicletes de més de 1.000 ce
11.136
3. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per
a l'aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter
general per l'administració de l'Estat. En el seu defecte hom
s'estarà a allò que disposa el Codi de la Circulació pel que fa
als diferents tipus de vehicles i caldrà tenir en compte, a més,
les regles següents:
a) S'entendrà per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de
turisme al transport mixt de persones i coses, per mitjà de la
supressió de seients i de vidres, l'alteració de les mides i de la
disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin
essencialment el model del qual deriva.
Les furgonetes tributaran com a turismes, d'acord amb la seva
potència fiscal, salvant els casos següents:
1. Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a autobús.
2. Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525
quilos de càrrega útil, tributarà com a camió.
b) Per a l'aplicació d'aquest impost, els motocarros tindran la
consideració de motocicletes i, per tant, tributaran segons la
capacitat de la seva cilindrada.
c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que ocasioni la potència tractora i els remolcs i semi-remolcs que arrossegui.
d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semi-remolcs que,
d'acord amb la seva capacitat, no estiguin obligats a matriculació, es consideraran com a aptes per a la circulació des del
moment que se n'hagi expedit la certificació corresponent per
part de la delegació d'indústria o, en tot cas, quan estiguin
realment en circulació.
e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les
vies públiques sense ésser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les tarifes corresponents als tractors.
4. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes.
Capítol V
Gestió
Article 8è.
La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió
dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a
l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle.
Article 9è.
El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels se-

3667

güents mitjans:
a) Rebuts tributaris.
b) Cartes de pagament.
c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l'interior del vehicle del model i tipus que el municipi estableixi.
d) Targetes exhibides en un lloc visible del vehicle
Article 10è. '
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan
aquests es reformin de manera que alteri la seva classificació
als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran,
davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta
dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma,
una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest
Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització de la mateixa. S'acompanyaran la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el
Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.
2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació
a què es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant de la mateixa.
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació
provisional mentre que l'oficina gestora no comprovi que la
mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les
normes reguladores de l'impost.
3. Els subjectes passius presentaran, en el termini de trenta
dies que es comptaran des de la data d'expedició del permís de
circulació per part de la Prefectura de Trànsit, una declaració
ajustada al model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà aquest fet i la matrícula assignada al vehicle.
4. L'oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà notificada individualment als
interessats, amb indicació del termini d'ingrés i dels recursos
procedents.
5. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al
model aprovat per l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits
de baixa definitiva i transferència, de canvi de domicili que
consti en el permís de circulació del vehicle o de reforma del
mateix, que afecti la seva classificació als efectes d'aquest impost.
Article 11è.
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la
circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el període de
cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà
d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més
adients. En cap cas, el període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de
les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de
padró anual en el qual hi figuraran tots els vehicles subjectes
a l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un
termini de dies hàbils perquè els interessats legítims puguin
examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al púbhc s'anunciarà al Butlletí Oficial de la
Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació
a cadascun dels subjectes passius.
Capítol VI
Gestió per delegació
Article 12è.
Si l'Ajuntament delega en la Diputació de Lleida les facultats
de gestió de l'impost i aquesta les accepta, les normes contingudes en el títol anterior seran aplicables a les actuacions que
ha de dur a terme l'administració delegada.
Disposició transitòria
Les persones o entitats que en la data d'inici d'aplicació
d'aquest impost gaudeixin de qualsevol classe de benefici fiscal en l'Impost Municipal sobre Circulació de Vehicles, continuaran gaudint-ne en aquell impost fins a la data d'extinció
dels esmentats beneficis i, si aquests no tenen termini de gaudiment, fins el 31 de desembre de 1992, inclusiu.
Disposició final
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Aquesta ordenança fiscal, entrarà en vigor el dia primer de gener de 1993 i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de
1992 i definitivament per decret de l'Alcaldia del dia 23 de desembre de 1992.
L'Alcalde-President (il·legible).
El Secretari-Interventor (il·legible).
Ordenança Reguladora Núm. 3
O R D E N A N Ç A FISCAL R E G U L A D O R A
DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS E C O N Ò M I Q U E S
Article 1.- Principis generals
1.- L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe,
obligatori, municipal, de caràcter real, essent els seus elements estructurals, determinats a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i en les disposicions que la modifiquen, desenvolupen i complementen.
2.- L'impost sobre activitats econòmiques entrarà en vigor a
partir del dia 1 de gener de 1992, i serà exigible pel sol exercici,
en aquest terme municipal, de les activitats subjectes al mateix.
Article 2n. Coeficient d'increment.
D'acord amb e! que es preveu a l'article 88 de la Llei 39/1988,
(de 28 de desembre, el coeficient d'increment a aplicar sobre
les quotes mínimes municipals de les tarifes de l'impost sobre
activitats econòmiques queda fixat en l'I,2, per a totes aquelles activitats exercides en aquest terme nunicipal.
Article 3r.- índex de situació.
1. Als efectes previstos en l'article 89 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en dues categories fiscals.
2. Annex a aquesta Ordenança figura un índex alfabètic de les
vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cada una d'elles.
3. Les vies públiques que no apareixin senyalades a l'índex alfabètic seran considerades de darrera categoria, restant calificades així fins el dia 1 de gener de l'any següent a aquell en què
s'aprovi pel Ple de la Corporació la categoria fiscal corresponent i la seva inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.
4. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient
senyalat a l'article segon i atenent a la categoria fiscal de la via
pública on radiqui l'activitat econòmica, s'estableix la següent
escala d'índex:
Categoria fiscal de les vies públiques:
índex aplicable: 1.": 1,1.2.^: 1,2.
5. A aquelles activitats que tributin per quota provincial o nacional no els hi seran aplicables ni el coeficient ni l'índex de situació regulats en aquesta ordenança.
Article 4rt.- Normes de gestió de l'impost.
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària
d'aquest impost que comprèn les funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions per a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de
cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els
esmentats actes, i actuacions per a la informació i assistència
al contribuent.
2. Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals
s'hauran de presentar a l'administració municipal, havent
d'anar acompanyades de la documentació acreditativa de les
mateixes. L'acord pel que s'accedeix a la petició feta fixarà
l'exercici des que el benefici s'entén concedit.
3. Contra els actes de gestió tributària, que siguin de competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs
de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini
d'un mes a comptar des de la notificació expressa o l'exposició
pública dels padrons corresponents.
4. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, almenys que, dins del termini establert per
a interposar el recurs, l'interessat demani la suspensió de
l'execució de l'acte impugnat i n'adjunti garantia suficient.
No obstant, en casos excepcionals, la alcaldia pot acordar la
suspensió del procediment, sense presentar garantia, quant el
recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri
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fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació
que s'impugna.
5. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els
períodes fixats en el Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decet 1684/1990, de 20 de desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense haverse efectuat l'ingrés s'obrirà la via de constrenyiment i s'aplicarà un recàrrec del 20 per 100.
Les quantitats adeudades devengaran interès de demora des
del dia següent al venciment del deute en període voluntari
fins la data del seu ingrés, aplicant-se l'esmentat interès sobre
el deute tributari exclòs el recàrrec d'apremi.
El tipus d'interés serà el vigent en el moment de finalitzar el
termini d'ingrès en període voluntari, fixat d'acord amb el que
estableix l'article 58.2.b) de la Llei General Tributària.
Article 5 è . - Comprovació i investigació.
En els terminis que es disposin pel Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament demanarà per a sí les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques, que comprendrà
la comprovació i investigació, la pràctica de les liquidacions
tributàries que en el seu cas procedeixin i la notificació de la
inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els
censos, tot això referit, exclusivament, als suposats de tributació per quota municipal.
Article 6 è . - Delegació de facultats.
Si l'Ajuntament delegava en la Diputació Provincial de Lleida
les facultats referides en els articles 4rt., i 5è. d'aquesta ordenança o exclusivament la d'un d'ells, i aquesta delegació és acceptada, les normes contingudes en els articles esmentats seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració
delegada.
Article 6è. Vigència i data d'aprovació.
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada el
vint-i-cinc d'octubre de 1991, començarà a regir el dia primer
de gener de 1992.
Disposició addicional.- Una vegada sigui tramès el corresponent padró del I.A.E., per la Delegació d'Hisenda, aquest
Ajuntament podrà modificar a la baixa el coeficient e índex de
situació que estableix la present ordenança.
Diligència.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de
1992 i definitivament per Decret de l'Alcaldia del dia 23 de desembre de 1992.
L'Alcalde-President (il·legible). El Secretari-Interventor
(il·legible).

Tipus de via
Carrer
Torre
Camí
Carrer
Plaça
Carrer
Blocs
Carrer
Avgda.
Carrer
Plaça
Avgda.
Carrer
Carrer
Plaça
Travessera
Avgda.
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
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Annex de carrers de la població
amb indicació de la seva categoria
Nom de la via
Categoria fiscal
Afores
Montanes
Almacelles
Almogàvers
Aviador
Balmes
Sant Pere
Carretera
Catalunya
Celler
de la Creu
dels Esports
Eral
Escoles
Església
dels Esports
de la Fruita
Graver de Baix
GraverdeDalt
Guillem de Rosselló
Jaume I
Magisteri
Major
Major
Mossèn Cinto Verdaguer
Nord
Nou
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Plaça
Travessera
Carrer
Avgda
Carrer
Colònia
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Nova
Nova
Pau Casals
Ponent
Ramon Berengué IV
Al-kanis

Papcror-i

Ordenança reguladora núm. 5
TAXA DE C L A V E G U E R A M
Article Ir. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de
la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim 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 Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà
per aquesta ordenança 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:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix
a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar
la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües
pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres
municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes,
declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.
Article 3r. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
General Tributària, que siguin:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la
finca.
b) Cas de prestació de serveis del número l.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu
títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins
i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari
d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del
servei.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà
una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 15.000 pessetes per immoble, més 10.000 pessetes per cada habitatge o
local de negoci que integri dit immoble.
2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels
serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció
de la naturalesa i destí dels immobles.
A m b aquesta finalitat, s'aplicarà la següent tarifa:
Pessetes
a) Per cada habitatge destinat a residència familiar ja sigui de
caràcter temporal o permanent
1.604
b) Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall
o al por menor
2.406
c) Per cada finca o local destinat a ús industrial
4.007
d) Per cada local destinat a Hotels, bars i simulars .... 2.406
e) Per cada finca o local destinat a altres usos
2.406
Article 6è. Exemf>cions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció
d'aquesta taxa.
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Article 7è. Acreditament
1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable,
entenent-se iniciada la mateixa:
a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'escomesa, si el subjecte passiu la realitzés expressament.
b) Des que tingui lloc l'efectiva escomesa de la xarxa de clavegueram municipal. L'acreditament per aquesta modalitat de
la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o
no la llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a la seva autorització.
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres
o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per
a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers,
places o vies públiques en què exisgeixi clavegueram, sempre
que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de ent metres, i s'acrediti la taxa encara quan els interessats no procedeixin a realitzar l'escomesa de la xarxa.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan
les declaracions d'alta i de baixa en el cens de subjectes passius
de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeix la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes
natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte
a partir de la primera liquidació que es practiqui després que
hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i de baixa.
La inclusió inicial al cens es farà d'ofici una vegada concedida
la llicènica d'escomesa de la xarxa.
2. Les quotes s'acrditaran el primer dia del segon trimestre de
cada any natural, llevat que l'acreditament de la taxa es produís amb posterioritat a l'esmentada data, que en aquest cas la
primera quota s'acreditarà el primer dia del trimestre següent:
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà
la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, els serveis
tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que
s'escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma
i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.
4. El cobrament de les quotes s'efectuaran anyalment, mitjançant rebut derivat del cens.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se partir del dia 1 de gener de 1990, romanent en vigor fins
a la seva modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança, va ser aprovada inicialment pel ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de
1992 i definitivament pel ple de data 23 de desembre de 1992.
L'Alcalde-President (il·legible).
El Secretari-Interventor (il·legible).
Ordenança reguladora núm. 6
T A X A D E CEMENTIRI MUNICIPAL
Article Ir. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de
la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim 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 Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/
1988.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis
del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a
enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació dels mateixos; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixats i adomaments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, d'acord amb el previst en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin procedents o
s'autoritzin a instància de comunicat.
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Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la realització del servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
mbjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es prestin amb ocació de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficiència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre que sigui pagada per la família dels morts.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que realitzin a la fossa comú.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa
següent:
Pessetes
A) Nínxols perpetus
50.000
B) Inscripció als registres municipals de cada permuta que es
concedeixi, de sepultures o nínxols dins del cementiri . 2.000
C) Per cada inscripció als Registres Municipals de transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols, a títol d'herència entre pares, cònjuges i fills
1.000
D) Per inscripció de les demés transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols
1.500
E) Per retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al columbari en nínxols a perpetuïtat, a sol·licitud del concessionari de la mateixa
2.0d0
F) Per la realització de treballs de conservació i neteja . 530
G) Per la prestació dels serveis d'enterrament, l'empresa que
realitzi el servei abonarà a l'Ajuntament, la quantitat
fixa de
1.000
La realització de treballs de reparació, ja siguin ordinaris amb
caràcter d'urgència, seran a càrrec dels particulars; en el cas
d'ésser requerits per l'Ajuntament a la realització dels esmentats treballs, i no fer-se dins del termini donat a l'efecte,
l'Ajuntament els executarà a càrrec exclusiu dels particulars.
Article 7è. Acreditament
S'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes a gravamen, entenent-se a aquests
efectes, que la susdita iniciació es produeix amb la sol·licitud
d'aquests.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de
què es tracti.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i
panteons anirà acompanyada del corresponent projecte i memòria, autoritzats pel facultatiu corresponent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada hagi estat prestat el susdit
servei, pel seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 9è. Infraccions i sancions
Tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de
les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà
al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990, romanent en vigor a
la seva modificació o derogació expresses.
Diligència.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de
1992, i definitivament per decret d'Alcaldia del dia 23 de de-
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sembre de 1992.
L'Alcalde-President (il • legible).
El Secretari-Interventor (il·legible).
Ordenança reguladora núm, 8
T A X A PER R E C O L L I D A D'ESCOMBRARIES
Article Ir. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que es diposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries,
que es regirà per aquesta ordenança 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 la prestació del servei
de recepció obligatòria de recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o
establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i de serveis.
2. A tal efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d'habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detritus humans, les matèries i
els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la
seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures
especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari
i a instància de part, dels següents serveis:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
General Tributària, que ocupin o utilitzin les cases i locals ubicats en llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei
ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'habitacionista,
arrendatari o, àdhuc de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de les cases o locals, que podrà repercutir, si de cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els
beneficiaris del servei.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventorss o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficiència com a pobres de solemnitat
o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim interprofessional.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el
destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin ubicats aquells.
2. A tal efecte, s'aplicarà la següent tarifa:
Pessetes
a). Per cada habitatge
4.312
S'entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter
familiar i els allotjaments que no excedeixin de deu places.
b) Establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars, venda
de comestibles, etc
6.900
c) Establiments comercials .
4.836
d) Establiments industrials, tallers i oficines
4.836
e) Petits tallers de reparació de maquinària situats dins del
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casc urbà
4.836
3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any.
Article 7è. Acreditament
1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la prestació del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria, del mateix,
quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de
recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on
figurin les cases o locals utilitzats pels contribuents subjectes a
la taxa.
2. Establert i en funcionament el referit servei, les quotes
s'acreditaran el primer dia del segon trimestre de cada any natural, llevat que l'acreditament de la taxa es produís amb posterioritat a l'esmentada data, que en aquest cas la primera
quota s'acreditarà el primer dia trimestre següent.
Article 8è. Declaració i ingrés
1. Dins els trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament, la quota del primer trimestre.
2. Quan es conegui, ja d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades figurades en la matrícula,
es portaran a cap en aquesta les modificacions corresponents
que sortiran efectes a partir del període de cobrament següent
al de la data en què s'hagi efetuat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anyalment, mitjançant rebut derivat de la matrícula.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries,
així com de les sancions que a les mateixes corresponen en
cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 77 i següents
de la Llei General Tributària.
Disposició final
La present ordnenaça entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1991, romanent en vigor
fins a la seva modificació o derogació expresses.
Diligència.
Aquesta ordenança, va ser aprovada inicialment pel ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 1990, i
definitivament per decret de l'Alcaldia del dia 26 de novembre de 1990.
La seva modificació va ser aprovada amb data 12 de novembre
de 1992 i definitivament per decret de l'Alcaldia del dia 23 de
desembre de 1992.
L'Alcalde-President (il • legible).
El Secretari-Interventor (il·legible).
Ordenança reguladora núm. 9
P R E U PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
D E L SERVEI D'ABASTAMENT D ' A I G U A
Article Ir. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41 .B), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi
estableix el preu públic pel subministrament d'aigua, que es
regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu piiblic.
a) El subministrament d'aigua potable per a consum de les
persones, la utilització en la ramaderia i en la indústria.
b) L'escomesa a la xarxa general d'abastament d'aigua.
Article 3r.- Sujecte passiu
1.- Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei
General Tributària que siguin:
a) Quan es tracti de concessions de llicència d'escomesa a la
xarxa, el propietari, usufructurari o titular del domicili útil de
la finca.
b) Cas de prestació de serveis dels apartats a) i b) de l'article
anterior, els ocupants o usuaris de les finques, del terme municipal beneficiaris dels esmentats serveis, qualsevol quin sigui
el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, àdhuc en precari.
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2.- En tot cas, tindran la consideració de subjecte passiu
subtitut de l'ocupant o usuari de les cases o locals el propietari
d'aquests immobles, els que podran repercutir, si de cas, les
quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei.
Article 4r.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries
del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què e;
refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, interventors o liquidadors, de fallides,
concursos, societats i entitats en general, amb els supòsits i
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança
serà la que es fixa en les tarifes que es contenen en aquest article.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les següents:
Epígraf primer.- Consum d'aigua:
A) Consum domèstic:
Pessetes
Aigua vivenda
2.596
B) Consum granges:
Aigua granges de boví i porquí
16.970
Altres granges
-.
12.000
C) Consum industrial
Aigua comerç, bars, cinemes i indústries de menys de cinc treballadors
3.076
Aigua indústries de més de cinc treballadors
16.970
Altres no inclosos en aquests epígrafs
3.076
Epígraf segon.— Escomesa a la xarxa general.
Drets d'escomesa a la xarxa general immoble
15.000
i per cada habitatge o local de negoci
10.000
3 . - Tindrà la consideració de consum domèstic l'aigua subministrada a vivendes i habitatges familiars, per a ús exclusiu de
les persones que hi habitin.
4.— Tindrà la consideració de consum indústria l'aigua subministrada a instal·lacions i edificis que estiguin destinats a activitats industrials o comercials o que l'activitat que s'hi desenvolupi estigui subjecta a l'impost sobre activitats econòmiques.
Article 6è. Exempcions i bonificacions.
No es considera exempció ni cap bonificació a l'exacció del
present preu públic.
Article 7è. Acreditament.
1.- S'acredita el preu públic i neix l'obligació de contribuir
quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix un fet imposable, entenent-se iniciada la mateixa:
a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'escomesa, si el subjecte passiu la realitzés expressament.
b) Des que tingui lloc l'efectiva escomesa de la xarxa d'aigua
municipal. L'acreditament per aquesta modalitat del preu públic es produirà amb independència de què s'hagi obtingut o
no la llicència d'escomesa i sense perjudici de la iniciació de
l'expedient administratiu que pugui instruir-se per la seva autorització.
c) Des queè s'iniciï la prestació del servei, amb periodicitat.
2.- Els cabals d'aigua subministrada seran mesurats a través
de comptadors homologats subministrats o verificats per
l'Ajuntament en el moment de concedir el dret d'escomesa a
la xarxa general.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.
1.— Els subj ectes passius substituts del contribuent formularan
les declaracions d'alta i baixa al cens de subjectes passius del
preu públic, en el termini inclòs entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del
mes natural següent. Aquestes últimes declaracions sorgiran
efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini de presentació de les susdites declaracions d'alta i baixa.
La inclusió inicial al Cens es farà d'ofici una vegada concedida
la llicència d'escomesa de la xarxa.
2 . - Les quotes s'acreditaran el primer dia de cada any natural.
3 . - En el suptòsit de llicència d'escomesa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i els serveis tributaris d'aquest
Ajuntament, una vegada aquella concedida, realitzaran la li-
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quidació que procedeixi, que serà notificada per l'ingrés directe en la forma i terminis que assenyali el Reglament General de Recaptació.
4.- El cobrament de les quotes s'efectuaran un cop cada any,
mitjançant rebut derivat del Cens.
Article 9.— Infraccions i sancions.
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponen
en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 77 i següent de la Llei General Tributària.
Article 10.-Ordenança general.
En tot el que no estigui regulat en aquesta ordenança, serà
d'aplicació l'ordenança general dels preus públics.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990, romanent en vigor
fins a la seva modificació o derogació expresses.
Diligència.
Aquesta ordenança, va ser aprovada inicialment pel ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de
1992, i definitivament pel ple de data 23 de desembre de 1992.
L'Alcalde-President (il·legible).
El Secretari-Interventor (il·legible).
Ordenança reguladora núm. 13
P R E U PÚBLIC PER L ' O C U P A C I Ó D E
T E R R E N Y S D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES
I C A D I R E S AMB FINALITAT LUCRATIVA
Text modificat
Article 3r.- Quantia.
Les tarifes del preu públic seran las que figuren a continuació:
Tarifa
Pessetes
Terrasses en places públiques
20.000
Altres
10.000
Diligència.
Aquesta ordenança, va ser aprovada inicialment pel ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de
1992, i definitivament per Decret de l'Alcaldia del dia 23 de
desembre de 1992.
La resta del text d'aquesta ordenança resta igual que en l'anterior.
Rosselló, 23 de desembre de 1992.
L'Alcalde-President (il·legible).
El Secretari-Interventor (il·legible).
Ordenança reguladora núm. 14
P R E U PÚBLIC PER P A R A D E S , B A R R A Q U E S ,
CASETES D E V E N D A , ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN T E R R E N Y S D'ÚS
PÚBLIC I INDÚSTRIES D E L C A R R E R I
AMBULANTS I ALTRES
Article Ir. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.A), ambdós de la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que s'especifica en les tarifes que es
contenen en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta
ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si
és que es va procedir sense l'autorització corresponent.
Article 3r. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança
serà la que es fixa en les tarifes contingudes en aquest article.
2. Les tarifes del preu públic seran les següents:
1. Llicència per l'ocupació de terrenys amb parades per a la
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venda de productes al mercat setmanal.
a) Parades de fins a 4 metres quadrats, pessetes/dia .... 325
b) Parades de més de 4 metres quadrats, pessetes/dia .. 425
2. Llicència per l'ocupació de terrenys amb instal·lacions de
tota mena fora del mercat setmana.
Per m.^ o fracció, pessetes/dia
100
Article 4t. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de temporada autoritzat.
2. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, e t c , podran
treure's a licitació pública abans de la celebració de les fires, i
el tipus de licitació, en concepte de preu públic mínim que servirà de base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'annex
d'aquesta ordenança.
b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys disponibles per ser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les parcel·les que han de ser objecte de licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se a cotxes de xoc, circs, teatres, exposicions
d'animals, restaurants, neveries, bijuteries, etc.
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de la que hom li va adjudicar en la subhasta,
pagarà, per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100 per
cent de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en les
tarifes.
3. a) Les persones o entitats interessades en la concessió
d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança i que no s'han
tret a hcitació púbhca, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix
l'article 6.2.a) següent i formular una declaració on hi consti la
superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. També haurà d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
b) Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que han formulat els interessats, i les
autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb
les peticions de llicències. Si n'hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponentsc) En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats
podran sol·licitar a aquest municipi la devolució de l'import
ingressat.
4. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els
interessats no hagin abonat i obtingut la llicència corresponent.
5. a) Les autoritzacions a què es refereixen la tarifa tercera i la
tarifa cinquena s'entendran prorrogades mentre l'alcaldia no
acordi la seva caducitat o l'interessat, o els seus representants
legítims, no presenti la baixa justificada.
b) La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer
dia del període natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa que correspongui. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant el preu púbUc.
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser
cedides o subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest
precepte provocarà l'anul·lació de la llicència, sense perjudici
de les quanties que els interessats hagin d'abonar.
Article 6è. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la
via pública, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan
autoritzats i prorrogats el primer dia de cada un dels perídoes
naturals de temps assenyalats en les tarifes.
2. El pagament del preu públic es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per
ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís
l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de di{>òsit previ, d'acord amb el
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q u e es disposa en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, d e 28 de d e s e m b r e , i s'elevarà a definitiu q u a n es concedeixi la llicència

corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan
autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquest preu públic, per semestres naturals, en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16
del primer mes del semestre fins el dia 15 del segon.
Article 7 . - Ordenança General
Fn tot el que no •^f·-^·-'· • ^ .'.,• ^,i ^i^ucòla Nt-Hon-"^!-:!, serà
d'aplicació l'ordenança general de preus públics.
Disposició final
Aquesta ordenaçca entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicarse a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
Diligència.
Aquesta ordenança, va ser aprovada inicialment pel ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de
1992, i definitivament per l'Ajuntament ple del dia 23 de desembre de 1992.
L'Alcalde-President (il·legible).
El Secretari-Interventor (il·legible).
Ordenança reguladora núm. 15
PREU PÚBLIC PER LA PRESTAC IÓ
D E L SERVEI O R E A L I T Z A C I Ó
D'ACTIVITATS E S C O R X A D O R ,
LLOTGES I MERCATS
Text modificat
Article 4t.- Bases i tarifes.
Les bases de percepció i tipus de gravamen, quedaran determinats en la següent:
Tarifa
Pessetes
Servei escorxador
Sacrifici porc, per unitat
530
Sacrifici xaix
133
Diligència.
Aquesta ordenança, va ser aprovada inicialment pel ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 de novembre de
1992, i definitivament per Decret de l'Alcaldia del dia 23 de
desembre de 1992.
La resta del text d'aquesta ordenança resta igual que en l'anterior.
Rosselló, 23 de desembre de 1992.
L'Alcalde-President (il·legible).
El Secretari-Interventor (il·legible).

AJUNTAMENT DE SORIGUERA
8990
La Corporació Municipal per acord adoptat en sessió plenària
de data 14 de desembre de 1992, ha acordat obrir un període
d'informació pública pel termini de trenta dies, al objecte de
que es puguin formular suggerències o observacions en relació
a l'expedient de la Delimitació del Sòl Urbà, del municipi de
Soriguera, aprovat en caràcter d'avanç per l'Ajuntament.
L'expedient estarà de manifest a les oficines de l'Ajuntament
de dilluns a divendres i d ' i l a 1 del matí.
Soriguera, 16 de desembre de 1992.
L'Alcalde, Manel Munoz i Coll.
Plec de condicions econòmico-administratives
per a la contractació directa de les obres.
Que a més a més de les facultats del projecte; la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; el Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local de Catalunya, i el Reglament de Contractació de
l'Estat, regiran la contractació que es realitzarà a l'Ajuntament de Soriguera.
la. El present plec té com a objectiu la contractació directa de
l'obra
f EDICTE
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aprovada pel ple de data
2a. El preu que ha de servir com a base per l'esmentada contractació directa és de
(en xifres i lletres), inclosos l'IVA, que podrà ser millorat a la
baixa.
3a. La garantia definitiva que haurà de constituir l'adjudicatari serà del 4% del preu de la licitació, que haurà de constituir
en el termini de 15 dies a partir de la notificació de l'adjudicació.
4a. L'adjudicatari serà obligat a executar les obres d'acord
amb la Memòria Valorada o el projecte aprovat.
5a. Les proposicions per optar a la contractació directa es presentaran a l'esmentada Secretaria durant el termini de 10 dies
hàbils, en hores d'oficina, a partir de l'invitació que efectuï
l'òrgan de contractació.
Proposicions:
I) Un sobre tancat, en el qual es farà constar: «Sobre núm. 1:
Documentació i referències per a la contractació directa de
l'obra de
que presenta
En aquest s'inclourà:
1. Si l'empresa es persona jurídica, escriptura de contractació
i inscripció al Registre Mercantil.
Per als empresaris individuals serà obligatori la presentació
del DNI o el de la persona que en qualsevol cas el substituexi
reglamentàriament.
2. Declaració expressa responsable conforme l'empresa o empresari està al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, aportant certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, que justifiqui el fet que
està al corrent dels pagaments de les quotes de la Seguretat
Social al mes de
Aquests extrems hauran de ser acreditats amb els documents
que estableix l'article 23.3 del Reial Decret 2528/1986, abans
de l'adjudicació definitiva.
3. Declaració jurada de no trobar-se incurs en els supòsits
d'incapacitat o incompatibilitat que es preveuen de l'Art. 9 de
la Llei de Contractes de l'Estat.
4. Certificat de classificació del contractista expedit pel Registre Oficial de Contractistes, o còpia autenticada juntament
amb una declaració jurada de la seva vigència en el grup
categoria .... en el cas que fos obligatòria per la quantia del
projecte.
II) Un altre sobre tancat, en el qual es farà constar: «Sobre
núm. 2: Proposició econòmica per a la contractació directa de
l'obra
que presenta
En ell s'inclourà el plec de la proposició ajustat al model següent:
«Jo
veí/veïna d
amb domicili a
amb DNI
en nom propi (o en representació d
assabentat/da de la contractació directa per a l'execució de
l'obra
i de les condicions facultatives, econòmiques i administratives
que regeixen la contractació directe del contingut del projecte
tècnic, manifesto que accepto íntegrament les indicades condicions del projecte i que em comprometo a la seva execució
per la quantitat de
(en lletres i xifres) ptes. IVA inclòs, i que supossa una baixa
del
%.
(Lloc, data i signatura del licitador)».
6a. La mesa presidida pel President de la Corporació o persona en qui delegui, i els vocals que reglamentàriament corresponguin, qualificaran prèviament els documents presentats.
Si s'observen defectes materials en la documentació presentada, la mesa podrà concedir, si ho considera convenient, un
termini no superior a 3 dies, perquè el licitador esmeni l'error.
Seguidament es procedirà a l'acte d'obertura de les ofertes
econòmiques.
L'adjudicació serà discrecional.
7a. L'adjudicació definitiva de l'obra la realitzarà el ple. No
obstant quant aquest hagués acordat facultar a la mesa de contractació l'adjudicació definitiva, aquesta la farà la pròpia
mesa, sense perjudici d'haver de donar compte al ple de la re-

