Divendres, 30 de desembre de 2016
ALTRES ENTITATS
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
EDICTE del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura d'aprovació definitiva de diverses ordenances
En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, l'article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que la Junta General del Consorci en sessió plenària de data 25 octubre de
2016 aprovà provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2017.
Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals han esdevingut definitius i es per aquest motiu es procedeix a la publicació integra de les Ordenances
modificades, que s'especifiquen seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 2.
TAXA PER A LES VISITES I ACTIVITATS DEL CASTELL DE MONTESQUIU.
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest
text legal, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura estableix la taxa per a les visites i la utilització del Centre de
Recursos i jardins annexos del Castell de Montesquiu.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa les visites guiades al castell de Montesquiu, la utilització del Centre de Recursos,
així com la utilització dels jardins annexos al Castell de Montesquiu per a actes privats.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i/o jurídiques que sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d'activitats al castell de Montesquiu i als jardins annexos d'aquest.
Article 4. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a
l'Ordenança General.

Article 5. Beneficis fiscals.
Exempcions i bonificacions visites guiades al Castell de Montesquiu:
Estaran exempts de la taxa per a les visites al castell de Montesquiu els subjectes passius residents en alguns dels
municipis del Parc del Castell de Montesquiu (Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà),
prèvia acreditació.
També estaran exempts de la taxa per a les visites al castell de Montesquiu les persones menors de 12 anys, prèvia
acreditació.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.

Divendres, 30 de desembre de 2016
Article 6. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Visites guiades al Castell de Montesquiu
Entrada Adults
Entrada majors de 65 anys o persones jubilades
Joves fins a 25 anys amb carnet jove o carnet d'estudiant
Joves de 12 a 18 anys
Grups superiors a 20 persones (preu persona)
Visites teatralitzades al Castell de Montesquiu
Entrada Adults
Entrada nens fins a 12 anys
Grups escolars
Visita guiada al castell de Montesquiu + buscabosc (preu grup classe)
Visita guiada al castell de Montesquiu (preu grup classe)
Visita Buscabosc (preu grup classe)
Visita guiada al castell de Montesquiu + buscabosc per escoles de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (preu curs)
Activitats i tallers lúdics al Castell de Montesquiu
Marxa nòrdica
Taller 1 dia
Taller 2 dies
Taller 3 dies
Taller 4 dies

EUR
3,50 EUR
2,50 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
1,50 EUR
EUR
10,00 EUR
8,00 EUR
EUR
60,00 EUR
40,00 EUR
40,00 EUR
40,00 EUR
EUR
3,50 EUR
3,50 EUR
6,00 EUR
9,00 EUR
12,00 EUR

Article 7. Acreditament i període impositiu.
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es
durà a terme sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s'estenen a varis mesos, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la prestació del servei o la
realització d'activitats.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés.
1. El pagament corresponent s'efectuarà en el moment de dur a terme l'activitat.
2. Els imports recaptats s'ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la
Tresoreria amb la periodicitat que determini el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Article 9. Infraccions i sancions.
El personal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es pugui produir en l'expedició
dels comprovants, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per la Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura en data 25 d'octubre de 2016 entrarà en vigor l'endemà de la publicació de la totalitat del text de l'ordenança i
continuarà vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

2

CVE-Núm. de registre: 022016023068

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
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Ordenança Fiscal núm. 4.
PREUS PÚBLICS DELS CURSOS, EXAMINACIONS I VISITES TÈCNIQUES DEL CENTRE DE FORMACIÓ
FORESTAL ESPECIALITZADA.
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest
text legal, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura estableix els preus públics per la utilització del Centre de
Recursos i jardins annexos del Castell de Montesquiu.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic la inscripció als cursos de formació forestals especialitzada.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, les persones físiques i/o jurídiques que sol·licitin o
es beneficiïn de la prestació de serveis.
Article 4. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a
l'Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Bonficacions:
S'establiran les bonificacions següents:
• 30% de descompte: persones en situació d'atur.
• 20% de descompte: persones en règim d'autònoms.
• 20% de descompte: empreses que paguen la matrícula al curs al seu personal.
Les bonificacions provenen d'un conveni signat amb la Diputació de Barcelona per tal d'ajudar a l'alumnat amb el
pagament de la matrícula. Les matrícules es bonificaran fins a l'exhauriment de l'aportació de la Diputació de Barcelona.
Article 6. Quota tributària.

Cursos del Centre de Formació Forestal Especialitzada
Curs d'especialista en l'ús de la desbrossadora, la serra mecànica i la tala d'arbres petits (42h)
Curs d'especialista en tala d'arbres grans (21h)
Curs d'especialista en trepa i rescat aeri (28h)
Curs d'ús de la motoserra d'alt de l'arbre (14h)
Curs de tractor i skidder (21h)
Curs de ròssec amb animals (21h)
Curs de treballs forestals en línies elèctriques (14h)
Curs d'iniciació a la desbrossadora (7h)
Curs d'iniciació a la serra mecànica (14h)
Curs aplicador productes fitosanitaris
Curs de modificació de la fusta a través d'encaixos (28h)
Curs de creació d'escultures de fusta (14h)

Preu públic
EUR
610 EUR/alumne
320 EUR/alumne
618 EUR/alumne
412 EUR/alumne
580 EUR/alumne
350 EUR/alumne
150 EUR/alumne
125 EUR/alumne
220 EUR/alumne
200 EUR/alumne
560 EUR/alumne
230 EUR/alumne
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2. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:
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Curs de lòg cavin (70h)
Curs iniciació a les tasques de prevenció d'incendis
Curs de recurs preventiu en treballs forestals
Curs teòric de bosc i medi (25h)
Curs d'aprofitaments forestals (520h)
Curs d'especialista en l'ús de la serra mecànica i la tala d'arbres petits (35h)
Curs d'especialista en la tala d'arbres mitjans
Curs de producció de biomassa
Curs d'especialista en tala d'arbres mitjans + grans (35 hores)
Perfeccionament de la tala. Nous talls (14h)
Aprofitament autònom de la fusta (14h)
Anàlisi i solució al rescat (7h)
Autorescat i seguretat (7h)
Curs avançat de desplaçaments en arbres (7h)
Tala per seccions (14h)
Simulació tensions i compressions (7h)

Examinacions del Centre de Formació Forestal Especialitzada
NPTC 002003 - CS.
NPTC 002004 - 380MM.
NPTC 002012 - CS+380MM.
NPTC 002111 - 560MM.
NPTC 002013 - CLIMBING.
NPTC 002108 - CLIMBING CS.
NPTC 002013 - DESMANTELLAMENT CONTROLAT.
NPTC BC - DESBROSSADORA.
ECC1
ECC2
ECC1 + 2
ECC3
Visites tècniques del Centre de Formació Forestal Especialitzada*
Visites "one safety per a treballs en línies elèctriques"

Preu públic
1450 EUR/alumne
220 EUR/alumne
170 EUR/alumne
125 EUR/alumne
2550 EUR/alumne
550,00 EUR/alumne
490,00 EUR/alumne
320,00 EUR/alumne
800,00 EUR/alumne
206,00 EUR/alumne
224,00 EUR/alumne
206,00 EUR/alumne
206,00 EUR/alumne
206,00 EUR/alumne
429,00 EUR/alumne
128,50 EUR/alumne
Preu públic
EUR
198 EUR
175 EUR
290 EUR
175 EUR
198 EUR
175 EUR
175 EUR
175 EUR
220 EUR
220 EUR
300 EUR
220 EUR
EUR
340,00 EUR/visita

*A aquests preus públics se'ls aplicarà l'IVA corresponent.
Article 7. condicions.

- Aquest curs s'adreça a professionals del sector forestal o bé persones que tenen experiència en l'ús de la
desbrossadora, de la serra mecànica i de la tala d'arbres petits.
- Les persones participants hauran de facilitar les seves dades abans de l'inici del curs a través del web
www.formacioforestal.cat i ingressen l'import corresponent al compte corrent 2107-0367-97- 3366097872.
- Per obtenir la bonificació, les persones en situació d'atur hauran de presentar el document que acredita els períodes
d'inscripció a l'atur a través d'un certificat signat per a la direcció de l'oficina de treball de la Generalitat a la qual està
adscrit.
- Per obtenir la bonificació, les persones que treballen en règim d'autònoms hauran de presentar el seu certificat de
situació de cotització.
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- El curs és totalment pràctic i s'imparteix entre l'aula taller del Centre de Formació Forestal Especialitzada, el camp de
pràctiques i la superfície boscosa del Parc del Castell de Montesquiu d'acord amb el pla tècnic de gestió del parc. Les
pràctiques també es realitzen a zones boscoses proporcionades per l'Associació de Propietaris Forestals Serra de
Bellmunt - Collsacabra.
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- Per obtenir la bonificació, les empreses hauran de presentar un document signat per la direcció de l'empresa on
s'especifica la seva voluntat de formar a la plantilla.
- El Centre de Formació Forestal Especialitzada emetrà un certificat d'assistència a cada participant que hagi assistit al
100% de les sessions formatives. Aquests certificats compten amb el reconeixement de l'aula de formació continuada L3
de la Universitat de Vic.
- A la fitxa d'inscripció corresponent s'informarà als participants al curs d'Especialista en l'ús de la desbrossadora, la
serra mecànica i la tala d'arbres petits que d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents del Consorci
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat
davant el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per la Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura en data 25 d'octubre de 2016 entrarà en vigor l'endemà de la publicació de la totalitat del text de l'ordenança i
continuarà vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Ordenança Fiscal núm. 5.
PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE RECURSOS I JARDINS ANNEXOS AL CASTELL DE
MONTESQUIU.
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest
text legal, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura estableix els preus públics per la utilització del Centre de
Recursos i jardins annexos del Castell de Montesquiu.
Article 2. Fet imposable.

Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, les persones físiques i/o jurídiques que sol·licitin o
es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d'activitats al castell de Montesquiu i als jardins annexos d'aquest.
Article 4. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a
l'Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
previstos a la Llei General Tributària.
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Constitueix el fet imposable del preu públic la utilització del Centre de Recursos, així com la utilització dels jardins
annexos al Castell de Montesquiu per a actes privats.
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Article 5. Beneficis fiscals.
Exempcions i bonificacions utilització del centre de recursos i els jardins del Castell de Montesquiu:
Estaran exempts de les taxes d'utilització del centre de recursos i els jardins les persones físiques residents al municipi
de Montesquiu, prèvia acreditació d'estar empadronat en el municipi de Montesquiu per un termini superior als 6 mesos.
Estaran exempts de les taxes d'utilització del centre de recursos i els jardins els Ajuntaments del Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura, així com la Diputació de Barcelona.
Les entitats de la Vall del Ges, Orís i Bisaura estaran exemptes de taxa per la utilització del centre de recursos del
Castell de Montesquiu un cop l'any, quan es tracti d'actes oberts al públic.
Els residents dels municipis de Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà tindran una bonificació del
50% per a la utilització del centre de recursos i els jardins del Castell de Montesquiu, per a la realització d'actes privats,
prèvia acreditació d'estar empadronat en els municipis citats per un termini superior als 6 mesos.
Article 6. Quota tributària.
3. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:
Utilització espais Castell de Montesquiu ½ jornada
Utilització d'una aula del Castell de Montesquiu
Administracions públiques, membres del Consorci i entitats sense ànim de lucre
Persones físiques (actes privats) i empreses col·laboradores de la Vall del Ges, Orís i Bisaura - matí
Empreses
Utilització del centre de recursos del Castell de Montesquiu
Administracions públiques, membres del Consorci i entitats sense ànim de lucre
Empreses col·laboradores o de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Empreses
Persona física
Utilització espais Castell de Montesquiu jornada completa
Utilització d'una aula del Castell de Montesquiu
Administracions públiques, membres del Consorci i entitats sense ànim de lucre
Persones físiques i empreses col·laboradores de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Empreses
Utilització del centre de recursos del Castell de Montesquiu
Administracions públiques, membres del Consorci i entitats sense ànim de lucre
Empreses col·laboradores o de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Empreses
Persona física

EUR
50,00 EUR
60,00 EUR
100,00 EUR
75,00 EUR
200,00 EUR
300,00 EUR
300,00 EUR
EUR
75,00 EUR
100,00 EUR
150,00 EUR
150,00 EUR
300,00 EUR
400,00 EUR
400,00 EUR

*A aquests preus públics se'ls aplicarà l'IVA corresponent.

1. En el supòsit de serveis de recepció singular, el preu públic s'acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual
no es durà a terme sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s'estenen a varis mesos, el preu públic s'acreditarà quan s'iniciï la prestació del servei o
la realització d'activitats.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés.
1. El pagament corresponent s'efectuarà contra factura en un termini màxim de 30 dies.
2. Els imports recaptats s'ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la
Tresoreria amb la periodicitat que determini el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
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Article 7. Acreditament i període impositiu.
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Article 9. Infraccions i sancions.
El personal encarregat del cobrament del preu públic és responsable de la defraudació que es pugui produir en
l'expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per la Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura en data 25 d'octubre de 2016 entrarà en vigor l'endemà de la publicació de la totalitat del text de l'ordenança i
continuarà vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Recursos.
Contra els presents acords podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu davant la sala del
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
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Torelló, 23 de desembre de 2016
La presidenta, Maria Rosa Vestit i Villegas

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

7

