ORDENANÇA NÚMERO 03

ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DELS
PREUS PÚBLICS DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Article 1 * Fonament legal
1. L’establiment, la gestió, el cobrament i la modificació dels preus públics del
Consell Comarcal del Ripollès es regeixen per les disposicions d’aquesta ordenança
general, que es dicta a l’empara d’allò que disposen els articles 14 i 39 del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, en concordança amb els articles 150 i 152 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local.
2. L'objecte d'aquesta ordenança és desenvolupar el règim normatiu del capítol VI,
del Títol I, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i normativitzar les especialitats
aplicables als preus públics d'aquest Consell Comarcal.

Article 2 * Concepte de preu públic
1. Tenen la consideració de preus públics del Consell Comarcal del Ripollès les
contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació de serveis o la
realització d’activitats efectuades en règim de Dret públic -de la competència de
l’entitat comarcal- sempre que no hi concorri cap de les circumstàncies
especificades a la lletra B) de l’article 20.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
En concret tindran la consideració de preus públics les prestacions de serveis
públics o la realització d’activitats administratives en règim de dret públic de
competència comarcal que reuneixin conjuntament les condicions següents:
a) Siguin de sol·licitud o recepció voluntària –a través d’una manifestació real i
efectiva de voluntat- per part de l’interessat/da.
b) Que no es presti pe Consell Comarcal en situació de monopoli de fet o de dret.
2. No es podrà girar preu públic pels supòsits expressament relacionats als apartats
3 i 4 de l’article 20 de l’esmentat RDL 2/2004.
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3. Les aportacions dels municipis de la comarca regulades d'acord amb el que
disposa l'article 41 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
mitjançant consulta prèvia o conveni, són una font d'ingressos específica dels
consells comarcals, no tenen caràcter de preu públic i per tant, no els és
d'aplicació aquesta ordenança.
Article 3 * Competència per a l'establiment de preus públics
1. D’acord amb l’article 47.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment o modificació dels
preus públics correspondrà al Ple de la corporació, sens perjudici de les facultats
de delegació en el Consell de Govern, de conformitat amb allò que estableix
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, en concordança amb el 54.2.b) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. Els preus públics aprovats i, si cal, l’ordenança fiscal específica que els reguli,
s’exposaran al públic durant vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà
en el Butlletí oficial de la Província de Girona. Si durant el termini assenyalat no
es formulen reclamacions en contra, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat d’adoptar nou acord al respecte.
3. Els preus públics seran aplicables a tots els efectes a partir del dia següent al de
la seva aprovació definitiva.
Article 4 * Supòsits de no subjecció
1. No es podran exigir preus públics pels serveis i les activitats enumerats a l'article
21 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 5 * Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels
serveis o activitats pels quals s’hagin de satisfer els preus públics.
2. No estaran obligades a pagar preus públics les administracions públiques pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a tots els que interessin de manera immediata a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
Article 6. Quanties dels preus públics
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat
o de l’activitat realitzada, tal i com així ho disposa l’article 44 del RDL 2/2004.
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2. Quan existeixin raons socials, benèfiques culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, el Consell Comarcal podrà fixar preus públics per sota del límit previst
en l’apartat anterior. En aquests casos caldrà consignar en el Pressupost del
Consell les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.
Article 7 * Pagament dels preus públics
1. L'obligació de pagar el preu públic neix des que s'inicia la prestació del servei o la
realització de l'activitat. Això no obstant, el Consell Comarcal del Ripollès podrà
exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial, tal i com fixa l'article 46 del RDL
2/2004.
2. El Consell Comarcal del Ripollès podrà exigir els preus públics en règim
d’autoliquidació.
3. Llevat el cas de la disposició específica d'un preu públic, els imports seran
abonats a la Tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès i la persona interessada
tindrà dret a obtenir el corresponent rebut acreditatiu del pagament.
4. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import
corresponent.
Article 8 * Ordenances específiques
El Ple del Consell Comarcal podrà aprovar ordenances específiques d’ordenació i
establiment de preus públics per aquelles activitats o serveis que ho requereixin.
Article 9 * Normes d'aplicació supletòria
Tot allò que no estigui previst en la present ordenança s'haurà de regir pel que
disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i
preus públics, i l’ordenança fiscal general de gestió, liquidació, recaptació i inspecció
d’aquest Consell Comarcal del Ripollès.
Disposició Addicional Única
El Plenari delega expressament a favor del Consell de Govern les facultats d’establir
o modificar els preus públics que s’hagin d’aplicar, sense perjudici de donar-ne
compte al Plenari en la propera sessió que es celebri.
Disposició Final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província. de Girona. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expressa.
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