Dilluns, 25 d'agost de 2014
ALTRES ENTITATS
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
EDICTE
La Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, en sessió ordinària del dia 24 d’octubre de 2013, va
aprovar inicialment l’ordenança general dels preus públics. Aquesta aprovació inicial ha esdevingut definitiva perquè en
el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. D’acord amb el que disposa l’article 17.4 del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i també de l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica, en l’annex, el text íntegre de la mateixa.
Contra aquest acord que és definitiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Annex:
Ordenança General Preus Públics
Capítol I. Disposicions Generals
Article 1.1. En ús de les facultat concedides pels articles 41, 42, 43, 44, 45 i 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de les Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consorci estableix la present Ordenança
fiscal general, reguladora dels preus públics municipals.
Capítol II. Concepte i fet imposable
Article 2.1.- Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació
de serveis o la realització d'activitats administratives de competència municipal quan es donin les següents
circumstàncies:
A) Que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal:
• Que no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries
• Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant.
B) Que es presti o realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la reserva a favor del sector públic, segons la
normativa vigent.

Article 3. Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals
s'hagin de satisfer els preus públics.
Capítol IV. Quantia dels preus públics
Article 4.1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats haurà de cobrir, com a mínim, el
cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
Article 4.2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà
fixar preus públics per sota dels límits previstos en els apartats anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.
Article 4.3. Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen en l’annex adjunt a aquesta Ordenança
fiscal.
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Article 2.2.- El fet imposable de cada supòsit de subjecció està descrit en l’annex adjunt a la present Ordenança fiscal.
Capítol III. Obligats de pagament
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Capítol V. Naixement de l’obligació
Article 5.1. L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat.
Article 5.2. Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, aquest no es porti a terme, es
procedirà a la devolució de l'import corresponent, previ informe del cap de l’àrea corresponent.
Article. 5.3. Quan, per causes imputables al pagament del preu públic, l’objecte d’aquest no es porti a terme, no es
procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Capítol VI. Fixació dels preus públics
Article 6. Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una memòria o estudi
economicofinancer que en justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu
cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s'hagin pres
com a referència.
Capítol VII. Competències
Article 7.1. La Junta General determinarà l’establiment o la modificació dels preus públics que siguin d’aplicació.
Capítol VIII. Publicitat
Article 8. Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació, i es faran públics al tauler d’edictes del
Consorci. Anualment és publicaran preus públics vigents, junt amb la publicació de les modificacions a les Ordenances
fiscals que regiran a partir de l’1 de gener de l’any següent.
Capítol IX. Cobrament dels preus públics
Article 9è. El Consorci podrà preveure, si és el cas, l'exigència anticipada o dipòsit previ, total o parcial, del preu que
s’ha de satisfer, que podrà ser simultani amb l'exigència de fiança per respondre dels danys i perjudicis que es prevegi
que puguin causar-se amb motiu dels serveis, activitats, ús o utilització.
Capítol X. Liquidació
Article 10.1. Els preus públics es liquidaran pel règim d'autoliquidació.
Article 10.2. Els preus públics s'exigiran d'acord amb el procediment previst per a fer efectius els deutes de caràcter
tributari, incloent-hi el procediment de constrenyiment.
Disposicions Finals.
Primera.- En allò no previst en aquesta reglamentació s'estarà al que determini la regulació concreta establerta per a
cada preu públic, la Llei reguladora de les hisendes locals, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació
del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic i altres
disposicions concordants.
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Torelló, 11 d’agost de 2014
El president, Manel Romans i Sánchez
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