
Pàg. 465Núm. 251 – 31 de desembre de 2015

Núm. 12308
cOnsOrci de Les Vies Verdes de GirOnA 

Edicte d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals

Modificacions de l’Ordenança fiscal reguladora de la Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret públic del Consorci 
Vies Verdes, l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’autorització d’obres, encreuaments, instal·lacions de senyalització, 
rases, salvacunetes i altres assimilables, i l’Ordenança fiscal general reguladora dels preus públics

No havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra l’acord de l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes 
de 13 d’octubre de 2015 d’aprovació inicial de les modificacions de l’Ordenança fiscal reguladora de la Gestió, Inspecció 
i Recaptació dels Ingressos de Dret públic del Consorci de les Vies Verdes, l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per 
l’autorització d’obres, encreuaments, instal·lacions de senyalització, rases, salvacunetes i altres assimilables,  i l’Ordenança 
fiscal general reguladora dels preus públics, exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 202, del 
dia 20 d’octubre de 2015, i al tauler d’anuncis, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu de conformitat amb el 
que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLg 2/2004, 5 de març). 

Es publica a continuació el text definitivament aprovat amb les modificacions introduïdes, d’acord amb l’article 17 del Reial 
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, per al coneixement general dels interessats legítims:

“ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE  DRET PÚBLIC.

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. NATURALESA DE L’ORDENANÇA I FONAMENT
1. La present Ordenança Fiscal General conté les normes comunes, que són considerades part integrant de les Ordenances 
Fiscals específiques, reguladores de cada tribut i sense perjudici de l’aplicació supletòria de les normes que recull l’article 5.E) 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
2. El seu fonament legal és el previst en l’article 4, 5 i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 12 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de 
la Llei d’Hisendes Locals. 
3. El dret supletori a la present Ordenança està constituït per les següents normes:
a) La Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril de 1.985, el RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la 

Llei d’Hisendes Locals i disposicions que les desenvolupen.
b) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el 

marc de l’anterior legislació bàsica i conforme a ella.
c) La Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de Taxes i Preus públics i 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. 
d) La Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre de 2003 (LGT), en la seva redacció vigent, el RD 939/2005, de 

29 de juliol pel que s’aprova el Reglament general de recaptació (RGR), la Llei 47/2003, de 26 de novembre General 
Pressupostària (LGP) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del RJAP-PAC.

4. Completen el marc del dret supletori de la present Orde¬nança les normes reglamentàries de desenvolupament de la 
legisla¬ció anterior.

ARTICLE 2. ÀMBITS D’APLICACIÓ
1. Les Ordenances fiscals s’aplicaran en el territori que ocupa per les Vies Verdes adscrites al Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, conforme als principis de residència efectiva i territorialitat.
2. Excepte que l’Ordenança específica prevegi una altra data, començaran a regir a partir de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província.
3. Per decret de Presidència es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquesta Ordenança i de les Ordenances 
reguladores de cada ingrés.
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CAPÍTOL II - NORMES SOBRE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

SECCIÓ I – NORMES DE GESTIÓ GENERAL

ARTICLE 3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA
La gestió tributària consisteix en l’exercici de les següents funcions administratives:
a) La recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades i documents amb transcendència 
tributària.
b) La comprovació i realització de les devolucions previstes en la normativa tributària.
c) El reconeixement i comprovació de la procedència dels beneficis fiscals.
d) La realització d’actuacions de control del compliment de l’obligació de presentar declaracions tributàries i altres obligacions 
formals.
e) La realització d’actuacions de verificació de dades.

ARTICLE 4. MERITAMENT I EXIGIBILITAT
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret del Consorci a liquidar i/o l’obligació tributària principal.
Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases i tarifes, l’obligació de contribuir 
renaixerà a cada inici del període següent.

ARTICLE 5. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
1. Les liquidacions, tant d’ingrés directe com de cobrament periòdic, seran practicades per l’oficina de Gestió Tributària o per 
l’oficina gestora corresponent i aprovades per la Presidència o òrgan en qui delegui.
2.En tot document liquidador s’expressarà la tarifa, l’epígraf i el concepte de què es tracti i els elements integrants de la 
liquidació.

ARTICLE 6. DECLARACIONS
1. L’Administració del Consorci pot fer aportar declaracions i dades, sempre que siguin necessàries per la liquidació d’un 
tribut o per la seva comprovació.
2. Les altes presentades pels interessats, o descobertes per l’administració, tindran efecte des de la data en què neixi l’obligació 
de contribuir, i seran incorporades al padró del període següent, independentment de la liquidació dels períodes intermedis.

ARTICLE 7. PADRONS, MATRICULES, REGISTRES I CALENDARI FISCAL
1. Seran objecte de padrons les exaccions en què, per la seva naturalesa, es produeixi continuïtat del fet imposable.
2. Contingut: Hauran de contenir, a més les dades específiques que cada un d’ells requereix segons les característiques de 
l’exacció:

a) Nom, cognoms i domicili de l’obligat tributari.
b) Objecte de l’exacció.
c) Base imposable.
d) Tipus de gravamen.
e) Quota assignada.
f) Deute tributari.

3. Correspondrà al Consell Executiu l’aprovació dels padrons fiscals de tributs de cobrament periòdic anual. La resta de 
padrons fiscals seran aprovats per Decret de Presidència.
4. Una vegada aprovat el padró s’exposarà al públic per al seu examen i les reclamacions per part dels interessats.
5. Es podrà presentar, davant l’òrgan competent, recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial corresponent.
6. L’exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes propis de la notificació.
7. El calendari fiscal es publicarà conjuntament a l’aprovació dels padrons fiscals en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d’edictes de la Diputació, correspon al President, fixar anualment el calendari del contribuent en el qual es determinaran 
tots el terminis d’ingrés periòdic per rebut.

ARTICLE 8. AUTOLIQUIDACIONS
1. Les autoliquidacions són declaracions en les que els obligats tributaris, a més de comunicar a l’Administració les dades 
necessàries per la liquidació del tribut i altres de contingut informatiu, realitzin per sí mateixos les operacions de qualificació i 
quantificació necessàries per determinar i ingressar l’import del deute tributari o, en el cas, determinar la quantitat que resulti 
a retornar o a compensar.
2. Les autoliquidacions presentades per els obligats tributaris podran ser objecte de verificació i comprovació per 
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l’Administració, que practicarà, en el cas, la liquidació que correspongui.
3. Serà requisit indispensable i obligatori l’ingrés de l’autoliquidació per a la tramitació de l’expedient corresponent.
4. Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora de termini el seu règim serà 
l’establert a l’article 27 de la LGT

ARTICLE 9. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA
1. De conformitat amb el que disposen els articles 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i 46 
de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’Ajuntament podrà delegar tant a la Comunitat Autònoma com al Consell 
Comarcal com a altres Entitats Locals en la qual estigui integrada, llurs facultats tributàries de gestió, inspecció, recaptació i 
revisió, sens perjudici de les delegacions i altres fórmules de col·laboració que pot també establir amb d’altres administracions 
públiques.
2. Correspon a l’Assemblea General adoptar l’acord de delegació, que haurà de fixar l’abast i contingut d’aquesta.
3 Acceptada la delegació per part de l’ens supramunicipal delegat es farà pública, mitjançant edictes que es publicaran en el 
BOP i en el DOCG, per a general coneixement. La gestió duta a terme per l’òrgan delegat es regularà per la seva ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació així com els seus Estatuts en quant atribució de competències

SECCIÓ II - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS

ARTICLE 10. SOL·LICITUD
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals és competència del President, i s’interpretaran en sentit restrictiu.
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser 
sol·licitats.
3. Amb caràcter general, la sol·licitud de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir 
efecte des del moment en què per primera vegada tingui lloc el meritament del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud 
del benefici fiscal. En tot cas, el benefici s’aplicarà a totes les liquidacions afectades que no hagin adquirit fermesa al moment 
de la concessió.

SECCIÓ III - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

ARTICLE 11. SUSPENSIÓ PER INTERPOSICIÓ DE RECURSOS
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat exigida; això no obstant, la 
interposició del recurs no aturarà l’acció administrativa per al cobrament llevat que l’interessat sol·liciti la suspensió del 
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute.
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l’òrgan competent per resoldre el recurs podrà suspendre, d’ofici o a sol·licitud 
del recurrent, l’execució de l’acte recorregut quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.

3.Quan la resolució del recurs, es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el deute resultant haurà de ser satisfet en els 
terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
4. Quan el Consorci conegui de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu contra una liquidació que es troba en 
període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora 
acreditats en el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst al punt 3.
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions executives contra el patrimoni del 
deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió.

ARTICLE 12. GARANTIES
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del deute tributari acreditat en la data de la 
suspensió més els interessos de demora que puguin originar-se durant el període de suspensió.
2. La garantia podrà consistir en qualsevol dels mitjans següents:

a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de Dipòsits, o en la Tresoreria Municipal.
b) Aval prestat per entitat bancària o creditícia qualificada.
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la garantia en qualsevol de les formes 

ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Tresoreria.

3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per la Presidència, a instància de part, la suspensió del procediment, 
sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
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CAPÍTOL III - RECAPTACIÓ.

SECCIÓ I – NORMES GENERALS.

ARTICLE 13 DISPOSICIÓ GENERAL
La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció administrativa encaminada al cobrament dels deutes i sancions 
tributàries i demés recursos de naturalesa pública que hagin de satisfer els obligats al pagament.

ARTICLE 14. RÈGIM LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA
La recaptació es regirà :

a) Per la Llei General Tributària i altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com per les disposicions dictades pel 
seu desenvolupament.

b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic,
c) Pel RD 939/2005, de 29 de juliol pel que s’aprova el Reglament  general de recaptació.
d) Pel present Capítol d’aquesta Ordenança General.

ARTICLE 15. PERÍODES DE RECAPTACIÓ
1. La recaptació es realitzarà en:

a) Període voluntari
b) Període executiu

2. En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins els terminis assenyalats en l’art 62 de la 
Llei General Tributària. 
3. En període executiu, la recaptació s’efectuarà mitjançant el pagament o compliment espontani de l’obligat tributari o, en el 
seu defecte, per via de constrenyiment .

ARTICLE 16. ATRIBUCIONS
1. S’atribueix al Consorci de les Vies Verdes la gestió recaptatòria tant en període voluntari com en executiu. L’Assemblea o el 
Consell Executiu en el seu cas per delegació, podrà delegar l’esmentada gestió al Consell Comarcal o a la Diputació provincial 
o a un altre ens supramunicipal.
2. Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura dels serveis recaptadors, en els termes establerts en l’article 5è., apartat 3, 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
3. Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que hagin d’efectuar-se fora del territori del respectiu 
territori de les vies verdes, en relació a la recaptació, seran practicades pels Òrgans competents de la Generalitat, quan hagin 
de realitzar-se a Catalunya, i pels Òrgans competents de l’Estat quan hagin de realitzar-se fora de l’àmbit territorial de la 
Comunitat Autònoma, excepte els casos legalment establerts.
4. El President de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives protecció i auxili, quan ho consideri necessari, 
per al normal exercici de les facultats recaptadores.

ARTICLE 17. SISTEMES DE RECAPTACIÓ
1. La recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic municipals es podrà realitzar a través de les entitats col·laboradores 
que s’indicaran en el document remès al domicili del subjecte passiu, document que serà apte i suficient per a permetre 
l’ingrés en entitats col·laboradores. 
2. En el cas de tributs i preus públics periòdics, la comunicació, que podrà ser utilitzada com a document de pagament, es 
remetrà per correu ordinari, sense acusament de recepció, atès que no es preceptiu el poder acreditar la recepció pel subjecte 
passiu.
3. Si no es rebessin aquests documents, el contribuent pot acudir a la Recaptació del Consorci on s’expedirà el corresponent 
duplicat.
4. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el corresponent registre, les quotes 
successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats en el calendari de cobrament sense que pugui oposar-se a l’inici de 
la via de constrenyiment la no recepció del document de pagament.
5. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores. En aquells casos excepcionals en què s’estableixi 
la possibilitat de fer efectiu un pagament a la Tresoreria municipal, els mitjans admissibles són el diner de curs legal o 
xec nominatiu a favor del Consorci de les Vies Verdes de Girona conformat per una entitat bancària, sens prejudici de les 
transferències bancàries que hauran d’expressar el concepte/s a què es refereix, i el titular del deute fiscal.

ARTICLE 18. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
1. Per a una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents, aquests podran domiciliar el pagament dels 
seus rebuts a través d’entitats bancàries.
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2. Les domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions:
a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu i, si s’escau, per la persona que voluntàriament es faci càrrec 

del deute, quan no sigui la mateixa obligada al pagament.
b) Els autoritzants hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la domiciliació bancària i l’òrgan 

recaptatori formularà el càrrec sens perjudici de tercers.
c) S’hauran de formalitzar en imprès establert per l’òrgan recaptador, en el qual constarà, com a mínim, la identificació 

dels autoritzants, el número de compte corrent o llibreta d’estalvis i el banc o caixa d’estalvis contra el qual s’autoritza 
carregar el deute o deutes.

d) La domiciliació bancària s’adreçarà a l’oficina de recaptació municipal i/o a l’entitat bancària autoritzada. En ambdós 
casos, la recaptació haurà de tenir constància documentada com a mínim 20 dies abans de finalitzar el període de 
cobrament voluntari establert. En cas contrari, tindrà efectes per l’exercici següent.

3. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o el període que s’autoritza, s’entendrà que la domiciliació és vàlida 
per a tots els deutes i en els successius períodes, per temps indefinit, llevat que no sigui anul·lada per la persona interessada, 
rebutjada per l’entitat bancària o el consorci disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades.
4. La domiciliació podrà ser revocada pels autoritzants mitjançant escrit adreçat a l’òrgan recaptatori i a l’entitat bancària.
5. El càrrec de rebuts en el compte corrent o la llibreta d’estalvis en què s’hagin domiciliat no podrà efectuar-se amb una 
antelació superior a 15 dies de la data en què finalitzi el període d’ingrés voluntari.
6. Els rebuts retornats-impagats per l’entitat bancària, una vegada finalitzat el període voluntari, passaran al procediment de 
constrenyiment sense cap més tràmit, i es veuran incrementats amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents, 
deixant sense efectes el fraccionament i la domiciliació.

ARTICLE 19. GARANTIES DE PAGAMENT
Els crèdits a favor de la hisenda del consorci estan garantits en la forma que es determina en la Llei reguladora de les hisendes 
locals, la Llei general pressupostària, la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i les altres normes aplicables.

ARTICLE 20. DECLARACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLE
1. Se seguirà el procediment i les actuacions previstes en el Reglament general de recaptació i les altres normes aplicables.
2. Els expedients seran tramitats per l’administració que tingui assumides les facultats de recaptació i hauran de ser informats 
per la Intervenció i aprovats pel Consell Executiu.
3. Correspon al Consell Executiu prèvia fiscalització de la Intervenció, resoldre l’expedient.

ARTICLE 21. COMPETÈNCIES I CRITERIS
1. Serà competència el President, l’atorgament de fraccionaments i/o ajornaments dels deutes tributaris i altres ingressos de 
dret públic en període voluntari.
2. Els sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament amb el consorci, per a deutes anteriors als que són objecte de la 
petició de fraccionament i ajornament.
3. Serà preceptiu per a la concessió de l’ajornament i/o fraccionament que el sol·licitant domiciliï el pagaments d’aquests.
4. Les quantitats ajornades meritaran els interessos de demora legalment establerts.
5. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat, no s’hagués realitzat el pagament, es considerarà la totalitat de la 
deute pendent vençuda i es procedirà de conformitat amb el que disposa l’article 57 del Reglament General de Recaptació.

ARTICLE 22. GARANTIES
1. La persona que faci la petició de l’ajornament o el fraccionament d’un deute haurà de constituir garantia en la forma 
legalment establerta.
2. En el supòsit que el deute sigui inferior a 600euros, s’eximeix per regla general de garantia.
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà adoptar-se acord motivat d’ajornament o fraccionament de deutes d’import 
superior a 600euros, sense prestació de cap garantia, quan la persona que ho sol·liciti, al·legui i justifiqui la impossibilitat de 
prestar-la.

SECCIÓ II - COMPENSACIÓ

ARTICLE 23. COMPENSACIÓ
1. Podran compensar-se els deutes a favor del Consorci que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en 
executiva, amb les obligacions reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el deutor.
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, la Tresoreria ordenarà la compensació, que es practicarà d’ofici i serà 
notificada al deutor.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

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.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- S’autoritza al President per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i l’aplicació 
de la present ordenança.

Segona.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no se n’acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’AUTORITZACIÓ D’OBRES, ENCREUAMENTS, 
INSTAL·LACIONS DE SENYALITZACIÓ, RASES, SALVACUNETES I ALTRES ASSIMILABLES.

ARTICLE 1. 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 disposen els articles 15 a 19 i 132 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consorci estableix 
la taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada a la zona de domini públic de les Vies Verdes del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, i a la Llei 7/1993 de 30 de Setembre, Llei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i a l’article 27 dels Estatuts del 
Consorci.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable l’activitat del Consorci, tècnica i administrativa dirigida a l’atorgament de l’autorització per a 
realitzar les d’obres, instal·lacions o aprofitaments a la zona de domini públic de les Vies Verdes del Consorci, segons la relació 
individualitzada que s’especifica a l’annex d’aquesta ordenança, i en el tram de via verda no urbanitzable.

ARTICLE 3. ACREDITAMENT
3.1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat del Consorci que constitueix el fet imposable. A 
aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència corresponent, si 
el subjecte passiu la formulava expressament.

3.2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï 
efectivament l’activitat del Consorci que porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de 
l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruir se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas 
que no fossin autoritzables.
3.3. El règim de gestió serà el d’autoliquidació a la sol.licitud, i serà requisit indispensable i obligatori l’ingrés d’aquesta per a 
la tramitació de l’autorització corresponent

ARTICLE 4. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques de l’article 35 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i les entitats de l’article 35.4 de la mateixa Llei, a favor de les quals s’atorguin 
les autoritzacions d’ocupació o aprofitament especial o a qui beneficiï sense haver sol·licitat l’autorització.
Són substituts del contribuent els propietaris dels elements que ocupin el subsòl, sol i volada de la via pública, i aquells que 
els utilitzin i en el seu cas, els contructors i els contractistes de les obres, que queden solidàriament obligats.

ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
L’import de les taxes previstes per a l’activitat del Consorci, tècnica i administrativa dirigida a l’atorgament de l’autorització 
per a la realitzar les obres i altres asimilables a la zona de domini públic de les Vies Verdes del Consorci són les següents:

a. Per l’actuació administrativa dirigida a l’atorgament de l’autorització per a la realització les obres per conduccions de 
serveis:  
a.1.  longitud inferior a 100 ml      332,33 €
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a.2.  longitud compresa entre 100 i  500 ml    534,28 €
a.3.  longitud superior a 500 ml      736,23 €

b.  Per l’actuació administrativa dirigida a l’atorgament de l’autorització per a la realització cales o obertures per reparacions 
o recerca de conduccions existents       271,55 €

c. Per l’actuació administrativa dirigida a l’atorgament de l’autorització per la col·locació de senyalització 
c.1. fins a 10 unitats       271,55 € 
c.2. més de 10 unitats       412,72 €

d. Per l’actuació administrativa dirigida a l’atorgament de l’autorització per col·locació de tanca
d.1. longitud inferior a 100 ml      271,55 €
d.2. longitud superior a 100 ml      493,76 €

e. Per l’actuació administrativa dirigida a l’atorgament de l’autorització d’accessos
e.1. longitud inferior a 100 ml      291,81 €
e.2. longitud superior a 100 ml      514,02 €

f. Per l’actuació administrativa dirigida a la realització d’Informes i/o certificats
         110,12 €  

ARTICLE 6. EXEMPCIONS
Gaudiran d’exempció de la taxa les obres realitzades pels Ajuntaments membres del Consorci, per tal de reparar, instal·lar, 
soterrar serveis que prestin directament, dins el propi terme municipal de l’Ajuntament.

ARTICLE 7. CADUCITAT
Les autoritzacions atorgades caducaran a l’any de la seva concessió. No obstant això, el Consorci podrà establir pròrrogues 
d’aquest termini, prèvia sol·licitud del subjecte passiu.

ARTICLE 8. DESISTIMENT
En cas de desistiment en la sol·licitud, sempre i quan s’hagi practicat alguna actuació administrativa, es liquidarà el 50% dels 
drets que correspondrien a aquest.

10 Desistiment 2.009
Amb un mínim de prestació per drets de 20,00 euros
Tramitació

ARTICLE 9. INFRACCIONS I SANCIONS 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà 
al que disposa la Llei General Tributària.

ARTICLE 10. APROVACIÓ I VIGÈNCIA
La present ordenança, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B O P i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva 
derogació o modificació.

ARTICLE 11. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
11.1. Si la gestió i la recaptació del preu públic han estat delegades en la Diputació de Girona, les normes previstes en aquesta 
ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

11.2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Girona 
s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que hagin 
delegat les seves facultats en la Diputació

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

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.
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DISPOSICIONS FINALS

Primera- S’autoritza al President per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i l’aplicació 
de la present ordenança.

Segona.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no se n’acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

3. ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. DISPOSICIONS GENERALS
En ús de les facultat concedides pels articles 41, 42, 43, 44, 45 i 127 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que 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 .

CAPÍTOL II. CONCEPTE I FET IMPOSABLE

ARTICLE 2.1. CONCEPTE 
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 del Consorci 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 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 2.2. FET IMPOSABLE
El fet imposable de cada supòsit de subjecció es relacionen en l’annex adjunt a la present ordenança fiscal.

CAPÍTOL III OBLIGATS DE PAGAMENT

ARTICLE 3. OBLIGATS DE PAGAMENT
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, el Consorci 
podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos als 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 tot seguit:
VENDA DE MATERIAL DIVULGATIU:

• Guia de les vies verdes       5 €
• Guia “Els secrets de la via verda”     5 €
• Guia “Pirinexus”       6 € 
• DVD de via fèrria a via verda     5 € 
• Àlbum per acolorir “Els secrets de la via verda”   5 € 
• Joc de postals per acolorir “Els secrets de la via verda”   3 €  
• Joc de llapis de colors      1 €
 

En el cas de venda del material indicat als ens consorciats o als membres del Club d’Agents econòmics, se’ls bonificarà amb 
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un descompte del 20 %

SENYALS COMERCIALS PRÒPIES DEL CONSORCI:
• Subministrament i instal·lació de senyals pròpies del Consorci   300 €
• Manteniment anual senyals d’utilització comercial     40 €

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.

CAPÍTOL VI. FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS

ARTICLE 6. FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria o estudi econòmic financer 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. RÈGIM DE DELEGACIÓ. 

ARTICLE 7. 1 DELEGACIÓ AL CONSELL EXECUTIU.
A) L’Assemblea del Consorci, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança General, fa ús d’allò que estableix l’article 47 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de les Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb relació 
al 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i delega l’establiment o la modificació dels 
preus públics al Consell Executiu, sempre que els preus cobreixin el cost del servei.

B) Quan es faci ús d’allò que disposa l’apartat 2 de l’article, 44 i es fixin preus per sota del seu cost atenent raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públics, caldrà que l’Assemblea aprovi, amb el pressupost anual, la cobertura del dèficit que 
es prevegi.

ARTICLE 7. 2 DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA
A) Si la gestió i la recaptació del preu públic han estat delegades en la Diputació de Girona, les normes previstes en aquesta 
ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

B) Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Girona 
s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que hagin 
delegat les seves facultats en la Diputació. 

CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT

ARTICLE 8. Els preus públics seran vigent des del moment de la seva aprovació, i es faran públics en el tauler d’edictes de la 
Diputació i en la recepció dels centres o llocs a on presti el servei. Anualment és publicaran preus públics vigents, junt amb la 
publicació de les modificacions a les Ordenances Fiscals que regiran a partir del 1r. de gener de l’any següent.

CAPÍTOL IX. COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS

ARTICLE 9. COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS
L’òrgan o organisme delegats podran preveure, si és el cas, l’exigència anticipada o dipòsit previ, total o parcial, del preu a 
satisfer, que podrà ser simultani amb l’exigència de fiança per a 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 gestionaran pel règim d’autoliquidació i serà requisit indispensable i obligatori l’ingrés 
d’aquesta per a la prestació del servei i/o la realització de l’activitat administrativa.

Administració Local Consorcis



Pàg. 474Núm. 251 – 31 de desembre de 2015

 
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.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

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.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- S’autoritza al President per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i l’aplicació 
de la present ordenança.

Segona.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no se n’acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.”

Contra l’aprovació de les modificacions de l’Ordenança fiscal reguladora de la Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos 
de Dret públic del Consorci Vies Verdes, l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’autorització d’obres, encreuaments, 
instal·lacions de senyalització, rases, salvacunetes i altres assimilables, i l’Ordenança fiscal general reguladora dels preus 
públics, es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, davant la Sala del contenciós administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Girona, 29 de desembre de 2015 

Albert Gómez i Casas 
President 
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