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El Ple de la Diputació en sessió plenària de 19 d’octubre de 2010 va aprovar amb caràcter provisional les modificacions que 
regiran les tarifes reguladores de les següents taxes, així com els textos íntegres de les ordenances fiscals que es relacionen a 
continuació.

L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat en el BOP número 204 de 22 d’octubre de 2009, al 
diari “El Punt” amb data 28 d’octubre de 2010 i al Diari de Girona de data 27 d’octubre de 2010,  així com al Tauler d’anuncis 
de la Corporació.

En el transcurs d’aquest període, el ple de la Diputació, en sessió de data 16 de novembre de 2010,  va acordar la derogació 
de l’ordenança reguladora del preu públic per a l’obtenció de la cartografia topogràfica digital 3D a escala 1:1000, per la qual 
cosa caldrà deixar també sense efecte la modificació de l’esmentada ordenança acordada provisionalment.

Vist que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública, i amb la salvetat de l’esmentada derogació, 
els acords han quedat aprovats amb caràcter definitiu de conformitat amb el que disposa l’acord de Ple de 19 d’octubre de 
2010 i l’article 17.3 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. De conformitat amb el que regula l’article 17.4 del Text refós esmentat, es procedeix a la publicació de les 
ordenances aprovades o modificades en el seu cas.
 
1. ORDENaNÇa FISCaL REGuLaDORa DE La TaXa PEL SERVEI D’INSERCIÓ D’aNuNCIS EN EL BuTLLETÍ OFICIaL 
DE La PROVÍNCIa DE GIRONa I PER SERVEIS DERIVaTS

article 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, a l’empara d’allò que disposa l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora 
dels butlletins oficials de les províncies, l’article 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, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text, la 
Diputació de Girona estableix la taxa per inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (en endavant BOP).

article 2. Fet imposable

2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la inserció voluntària o obligatòria de qualsevol anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província.

2.2. En particular estan subjectes al pagament de la taxa les següents publicacions:
a) Els anuncis publicats a instància de particulars.
b) Els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes.
c) Els anuncis oficials de l’administració de Justícia a instància de particulars.
d) Els anuncis el cost dels quals sigui repercutit als interessats.
e) Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament d’una taxa, preu públic o altre tipus de drets econòmics.
f) Els anuncis que puguin reportar, directament o indirecta un benefici econòmic al remitent o sol·licitant, o tinguin 

contingut econòmic.
g) Els anuncis que puguin o hagin de publicar-se endemés en un diari, segons disposició legal o reglamentària
h) Els anuncis no obligatoris.

article 3. Subjectes passius 

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius 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 que 
sol·licitin, promoguin o en interès dels quals redundin els serveis objecte d’aquesta Ordenança.
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article 4. Responsables

4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es 
refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

4.2. 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 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre,  general tributària.

article 5. Meritació

La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud d’inserció dels edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

article 6. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa les publicacions següents:
a) La publicació de disposicions i les resolucions d’inserció obligatòria d’interès general, com reglaments, ordenances, 

pressupostos, plecs de clàusules generals o plans urbanístics.
b) Els anuncis i edictes de jutjats i tribunals quan la inserció sigui ordenada d’ofici.
c) Les citacions per a ser notificats per compareixença en els procediments de recaptació dels diferents tributs o exaccions 

parafiscals, en els casos en què, intentada la notificació a l’interessat o representant per part de l’administració tributària 
o entitats i corporacions de dret públic a les quals correspongui la seva recaptació, aquesta no hagi estat possible.

d) Les notificacions administratives mitjançant edictes en el Butlletí realitzades pels diferents òrgans de l’administració 
Pública conforme a la normativa vigent en la matèria.

e) altres anuncis d’inserció obligatòria, no compresos a l’article 2.2 d’aquesta ordenança. En aquest cas, cal que l’anunciant 
especifiqui clarament la normativa que declara la obligatorietat de la publicació en el BOP.

article 7. Quota tributària

Per determinar la quota tributària es tindrà en compte, d’una banda, el caràcter ordinari o d’urgència i, de l’altra, les dificultats 
de tipus tècnic que poguessin comportar les insercions de caràcter especial per raó de lletres, gravats, taules, composició 
especial, percentatge de xifres, etc. 

article 8. Normes de gestió

8.1 Per la presentació dels anuncis per via telemàtica, la DDGI facilitarà a l’administració anunciant l’enllaç necessari per 
accedir a un formulari, dins l’oficina virtual del BOP, per a l’enviament dels textos a publicar.

8.2 La presentació de documents mitjançant la utilització de la signatura electrònica requerirà de la identificació del remitent 
mitjançant certificat electrònic reconegut. a aquests efectes, s’acceptaran aquells certificats que puguin ser validats a través 
de la plataforma PSiS de l’administració Oberta de Catalunya (aOC). El Butlletí Oficial de la Província verificarà: la identitat 
del remitent; que el certificat no estigui caducat ni revocat; que el remitent sigui la persona autoritzada per ordenar la inserció 
de l’anunci. El sistema informàtic assignarà de manera automàtica un número de registre d’entrada.

8.3 La presentació dels documents en format paper requerirà que cada sol·licitud d’inserció en el Butlletí Oficial de la Província 
hagi de presentar-se en original net i de forma que la seva transcripció no comporti problemes de lectura, reproducció o 
composició. El document estarà degudament signat, amb indicació expressa del nom i cognoms i càrrecs del signant, així 
com la data i el lloc de la signatura. En qualsevol cas, la presentació dels anuncis en format paper s’haurà d’acompanyar 
obligatòriament de la seva remissió a través de correu electrònic.
 
8.4.En cas de remetre’s l’ordre d’inserció a través del Servei Postal de Correus serà considerada, exclusivament i a tots els 
efectes, com a data de recepció de la notificació aquella que consti al full del document que es vol enviar, expedida per part 
de l’operador de l’Oficina de Correus.

8.5. La Diputació de Girona posarà a disposició dels usuaris un imprès oficial d’autoliquidació per a l’abonament d’aquesta 
taxa. Per a la validesa de l’esmentat ingrés caldrà la seva validació per part de l’entitat bancària corresponent. També 
s’acceptaran les transferències realitzades a través d’Internet que caldrà justificar-les en el moment de la presentació de 
l’anunci corresponent.
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article 9. Publicació dels anuncis

9.1 Els originals seran reproduïts en la mateixa forma en la qual es trobin redactats i autoritzats per l’òrgan remitent, sense que 
per cap causa pugui modificar-se els seus textos una vegada hagin tingut entrada en el Butlletí Oficial de la Província, amb 
l’única excepció que l’òrgan remitent doni la seva autorització de forma fefaent.

9.2 Les insercions seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província, segons l’ordre d’arribada, a excepció d’aquelles que 
tinguin caràcter d’urgència, que tindran preferència.

article 10. Terminis de publicació

10.1 amb caràcter general, la publicació serà realitzada en el termini màxim de 15 dies hàbils posteriors al pagament de la 
taxa corresponent, cas que aquesta sigui procedent, o en el seu defecte, a comptar des de la recepció de l’ordre d’inserció a 
les oficines del Butlletí Oficial de la Província. En el cas de les publicacions urgents, l’esmentat termini màxim serà de 6 dies 
hàbils. El termini es podrà escurçar fins les 24 hores anteriors a la data de la seva publicació, però en aquest supòsit caldrà 
que la petició de l’anunci es recepcioni dins del període comprès entre les 8 hores i les 10 hores del dia precedent al de la seva 
publicació i, a més, nomes es podrà realitzar la seva ordre d’inserció per via telemàtica.

10.2 En tot cas, les ordenances fiscals que hagin d’entrar en vigor l’1 de gener de l’any següent, la remissió dels 
documents corresponents hauran de tenir entrada en el Registre d’Entrada, com a màxim, en dos dies d’antelació al 
31 de desembre. Si els dies d’antelació coincideixen en dissabte o festiu, caldrà presentar el document el dia anterior 
hàbil corresponent. 

article 11. Tarifes

Les taxes que s’han de pagar per la prestació del servei són les que s’expressen a continuació:

Tarifa 1. Insercions
Les tarifes relacionades en els apartats precedents s’aplicaran de la següent manera:

a) En relació a les insercions urgents que s’hagin de publicar amb una antel·lació de 3 dies hàbils nomes s’aplicarà el 
recàrrec corresponent en relació a aquells anuncis que no siguin d’inserció obligatòria.

b) En relació a les insercions urgents que s’hagin de publicar amb una antel·lació de 24 hores s’aplicarà el recàrrec en tots 
els casos, tan si es tracta d’anuncis d’inserció obligatòria com no obligatòria.

En tot cas i prèvia valoració justificada, els serveis del BOP tenen la facultat de dictaminar la impossibilitat de procedir a la 
publicació urgent de l’anunci en la data demanada per part del sol·licitant, per als casos en què la complexitat de l’anunci 
comporti la impossibilitat de publicar-lo en l’esmentada data.

Tarifa 2. Edictes no publicats

Totes les insercions no publicades per haver estat retirades després de la presentació però que hagin estat objecte de tramitació 
per part del Servei del BOP, reportaran una quota única per inserció no publicada de 6,00 €.
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Tarifa 3. altres treballs relatius al BOP

La Presidència té la facultat de fixar l’import dels treballs no previstos, l’import dels quals es determinarà seguint criteris 
d’analogia, sense que en cap cas pugui ésser inferior al cost dels treballs efectuats. 

Les correccions d’errades imputables a l’anunciant seran de pagament, amb independència que l’anunci originari estigui o no 
exempt. Es considerarà també com a errada imputable a l’anunciant les diferències que hi puguin haver en el text de l’anunci 
original i la tramesa del mateix en correu electrònic.

article 12. Recàrrecs

12.1. S’aplicarà un recàrrec d’un 50% sobre la tarifa que correspongui a la part de la inserció que tingui caràcter especial per 
raó de tipus de lletra, inclusió de gràfics, gravats, taules o composició especial, com també sobre aquelles insercions que 
continguin xifres en més del vint-i-cinc per cent del text.

12.2. a qualsevol publicació de butlletins extraordinaris, separates o similars, a petició de l’interessat, s’hi aplicarà un recàrrec 
del 100% de la seva tarifa.

article 13. Règim de liquidació i ingrés de la taxa

13.1. amb caràcter general, totes les publicacions que no estiguin exemptes, seran de pagament previ a la inserció, excepte els 
casos establerts en l’article 14è d’aquesta Ordenança.

13.2. Els subjectes passius de la taxa estan obligats a efectuar l’ingrés prèviament a la inserció de qualsevol edicte en el BOP.

13.3. Si transcorregut un mes des de la notificació de l’import de la inserció no s’ha procedit al seu ingrés es retornarà el text 
a publicar i l’ordre d’inserció a l’autoritat competent de l’òrgan remitent als efectes oportuns.

article 14. Convenis de col·laboració

Es podran establir convenis de col·laboració amb aquelles persones físiques o jurídiques que, en l’exercici de llur 
activitat professional o mercantil legalment autoritzada, tramitin habitualment la presentació, la gestió i el pagament 
d’insercions per compte dels seus clients o representats, o amb les entitats, col·legis o associacions professionals que 
els representin.

aquests convenis, que podran disposar el pagament ajornat de la taxa, es promouran a instància de part i hauran de preveure 
que es garanteix degudament la liquidació de la taxa d’acord amb el que estableix la present Ordenança.

article 15. Forma de pagament

La forma de pagament és la transferència bancària al compte de la Diputació de Girona, d’acord amb les condicions que 
s’especifiquen a l’article 8.5 d’aquesta ordenança.

article 16. 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 disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Disposició final

aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2011 i el seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o derogació.

aNNEX I

Normes reguladores per a la tramesa d’edictes amb suport informàtic (disquet o correu electrònic)

1. Els documents s’han de lliurar en format word.
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2. Taules: Cal que es presentin en un format específic que ha de complir els següents requisits:
2.1 La primera part constarà del text de l’edicte seguit de la taula, que ha d’incloure una sola capçalera, és a dir, no s’ha de 

reproduir a cada salt de pàgina.
2.2 Cada fila de la taula ha d’acabar amb un salt de línia.
2.3 La separació entre columnes ha de ser d’un sol tabulador.
2.4 al final de la taula s’ha d’incloure un text com a peu de l’edicte.

2.  ORDENaNÇa FISCaL REGuLaDORa DE La TaXa PER a La uTILITZaCIÓ PRIVaTIVa O L’aPROFITaMENT 
ESPECIaL DE La ZONa DE DOMINI PÚBLIC DE LES CaRRETERES DE La XaRXa DE La DIPuTaCIÓ DE GIRONa.

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, aquesta Diputació 
estableix la taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada a la zona de domini públic de les carreteres de la xarxa viària de la 
Diputació de Girona.

article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable la realització d’obres, instal·lacions o aprofitaments a la zona de domini públic de les carreteres 
de la xarxa de la Diputació de Girona, segons la relació individualitzada que s’especifica a l’annex d’aquesta ordenança.

article 3. Meritació

La taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, amb independència de la sol·licitud de la corresponent 
autorització i del moment en que se n’exigeixi l’ingrés.

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 que impliquin ocupació o aprofitament especial de la zona de domini públic o a qui beneficiï sense haver 
sol·licitat l’autorització.

Són substituts del contribuent, els propietaris dels elements que ocupin el subsòl, sòl i volada de la via pública, i aquells que 
els utilitzin.

article 5. Quota tributària

L’import de les taxes previstes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial de la zona de domini públic de la xarxa 
de carreteres de la Diputació de Girona, serà la que figura a l’annex d’aquesta Ordenança.

article 6. Exempcions

L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals que sol·licitin una autorització per gaudir de la utilització privativa i dels 
aprofitaments especials necessaris per als serveis públics essencials que explotin directament, o per als serveis que interessin 
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional estaran exempts del pagament de la taxa.

article 7. Tramitació administrativa

El Servei de Xarxa Viària Local examinarà la sol·licitud d’autorització i, a la vista de la seva naturalesa i objecte, proposarà 
la seva resolució amb les condicions que siguin pertinents, tenint en compte els preceptes legals d’aplicació i en especial les 
mesures de protecció i funcionalitat de la via que regula el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres i 
l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de Girona de 18 de gener de 2000.
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article 8. Condicions de l’autorització

Les autoritzacions incorporaran les prescripcions tècniques i les condicions específiques i generals que en cada cas es determini.

article 9. Fiança

La Diputació de Girona podrà exigir al peticionari el dipòsit previ d’una fiança, l’import de la qual el determinarà el Servei 
de Xarxa Viària Local, en funció del cost de les obres que poguessin ser necessàries per restituir la zona de domini públic a la 
seva situació original.

Si el peticionari no efectués les obres d’acord amb les prescripcions tècniques, i les condicions generals i específiques fixades 
a l’autorització, la Diputació procedirà a la reparació dels desperfectes i/o reposicions necessàries, amb càrrec a la fiança 
dipositada. En el cas que el cost final de les reparacions fos superior s’exigirà la diferència al subjecte passiu.

article 10. Ingrés de la taxa o abonament de l’exacció

El pagament de la quota corresponent s’efectuarà prèvia notificació de la liquidació, dins els terminis establerts en l’article 62 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
És requisit indispensable el pagament de la quota per a l’obtenció de l’autorització corresponent. Si aquest no s’efectua dins 
el termini indicat s’entendrà que l’interessat desisteix de la seva petició i aquesta serà arxivada sense més tràmit.

En els supòsits en què no es realitzin les obres, la Diputació procedirà a la devolució de la taxa pagada prèvia sol·licitud de 
l’interessat.

article 11. Caducitat

Les autoritzacions atorgades caducaran a l’any de la seva concessió, o en el termini que indiqui la pròpia resolució. No obstant 
això, la Diputació podrà establir pròrrogues d’aquest termini, prèvia sol·licitud del subjecte passiu.

Disposició final

aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2011 i el seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o derogació.

aNNEX

1. Conduccions de serveis:
a) Encreuament amb conducció subterrània:
a.1. a cel obert 72,00 €/ml
a.2. Sense obrir rasa (perforació horitzontal) 36,26 €/ml

b) Encreuament amb conducció aèria
(amb pals fora del domini públic) 36,26 €/ml

c) En ambdós casos (conducció subterrània i aèria)
el mínim aplicable serà 144,00 €

d) Per cales o obertures inferiors a 1 m2 per reparacions o recerca
de conduccions existents 72,00 €/ut

2.  Instal·lació de senyals:
Instal·lacions de senyals indicatius o informatius (per accés) 43,51 €/ut

3.  Passos salvacunetes i accessos:
a)  Pas salvacunetes o pas en terraplè (rampa)

fins a 6 m amplada 215,49 €/ut
b) Per cada ml a partir dels 6 m 29,01 €/ut

4. altres autoritzacions d’obres o actuacions en el domini públic: 72,00 €/ut
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3.  ORDENaNÇa FISCaL REGuLaDORa DE La TaXa PER a La PRESTaCIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL 
D’INSTaL·LaCIONS D’aLT I BaIX RISC PER a La TRaNSMISSIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE L’ORGaNISME auTÒNOM 
DIPSaLuT

article 1. Fonament i naturalesa

1.1 Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen 
els articles del 15 al 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, (en endavant TRLLRHL), aquesta Diputació estableix la taxa per a la prestació del servei de gestió i control 
d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi prestat per l’Organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
preveu l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL.

article 2. Fet imposable

2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització d’activitats relatives a la gestió i control 
d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi.

2.2. Es consideren instal·lacions d’alt risc o de major probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la les descrites al 
punt 2.2 de l’article 2 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a 
la prevenció i el control de la legionel·losi de baix risc o de menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la les 
descrites al punt 2.3 de l’article 2 del mateix Decret 352/2004.

article 3. Subjectes passius

3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que sol·licitin la prestació del servei que integra el fet 
imposable.

article 4. Quota tributària

4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en compte el nombre d’habitants del municipi, i 
una tarifa addicional que té en compte el nombre d’habitants del municipi i el nombre d’actuacions realitzades.

4.2 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la d’alt risc, s’aplicarà la tarifa bàsica (quadre 1.1. de l’annex de tarifes) 
fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 1.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del municipi. 
Per a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 1.2. de l’annex 
de tarifes).

4.3 Pel que fa al servei de gestió i control de legionel·la de baix risc, s’aplicarà la tarifa bàsica (quadre 2.1. de l’annex de tarifes) 
fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 2.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre d’habitants del municipi. 
Per a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada en quadre 2.2. de l’annex 
de tarifes).

4.4 En cas que es detecti la presència de legionel·la, l’obligat tributari haurà de pagar una tarifa de 375 € per cadascuna de les 
actuacions que s’hagin de realitzar.

article 5. Meritació

5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la prestació del servei o de la realització de 
l’activitat. 

article 6. Règim d’ingrès i gestió

6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en règim d’autoliquidació. 

6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a l’autoliquidació, de manera simultània a la seva 
presentació.
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Disposició Final

aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o derogació expressa.

aNNEX DE TaRIFES

1. TaRIFES DEL SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·La D’aLT RISC

1.1. TaRIFa BÀSICa
MuNICIPIS TaRIFa € / actuació
Fins a 1.500 habs. 135,00
De 1.501 a 5.000 habs. 270,00
De 5.001 a 15.000 habs. 405,00
De 15.001 a 25.000 habs. 540,00
Més de 25.001 habs. 675,00

1.2. TaRIFa a PaRTIR D’uN NOMBRE D’aCTuaCIONS
MuNICIPIS TaRIFa € / actuació NÚM. aCTuaCIONS
Fins a 1.500 habs. 405,00 Superior a 3
De 1.501 a 5.000 habs. 540,00 Superior a 3
De 5.001 a 15.000 habs. 675,00 Superior a 4
De 15.001 a 25.000 habs. 810,00 Superior a 5
Més de 25.001 habs. 945,00 Superior a 10

2. TaRIFES DEL SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·La DE BaIX RISC

2.1. TaRIFa BÀSICa
MuNICIPIS TaRIFa € / actuació
Fins a 1.500 habs. 80,00
De 1.501 a 5.000 habs. 160,00
De 5.001 a 15.000 habs. 240,00
De 15.001 a 25.000 habs. 320,00
Més de 25.001 habs. 400,00

2.2. TaRIFa a PaRTIR D’uN NOMBRE D’aCTuaCIONS
MuNICIPIS TaRIFa € / actuació NÚM aCTuaCIONS
Fins a 1.500 habs. 240,00 Superior a 2
De 1.501 a 5.000 habs. 320,00 Superior a 3
De 5.001 a 15.000 habs. 400,00 Superior a 4
De 15.001 a 25.000 habs. 480,00 Superior a 5
Més de 25.001 habs. 560,00 Superior a 7

3. TaRIFES DEL SERVEI EN CaS DE DETECTaR-SE PRESÈNCIa DE LEGIONEL·La
MuNICIPIS TaRIFa € / actuació
Fins a 1.500 habs. 375,00
De 1.501 a 5.000 habs. 375,00
De 5.001 a 15.000 habs. 375,00
De 15.001 a 25.000 habs. 375,00
Més de 25.001 habs. 375,00

4.  ORDENaNÇa FISCaL REGuLaDORa DE La TaXa PER a La PRESTaCIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL DEL 
RISC DERIVaT DE L’ÚS DE SORRERES INFaNTILS DE L’ORGaNISME auTÒNOM DIPSaLuT

article 1. Fonament i naturalesa

1.1 Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, (en endavant LLBRL) i de conformitat amb el que disposen els 
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articles del 15 al 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, (en endavant TRLLRHL), aquesta Diputació estableix la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat 
de l’ús de sorreres infantils prestat per l’Organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en acrònim Dipsalut, 
que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 132 de l’esmentat TRLLRHL.

article 2. Fet imposable

2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei i realització d’activitats relatives a la gestió i control del risc 
derivat de l’ús de sorreres infantils.

2.2. Es consideren sorreres infantils objecte d’aquesta ordenança, aquelles ubicades a espais d’ús públic, escoles de primària i 
llars d’infants, destinades a ser utilitzades de forma col·lectiva pels nens, amb una funció de joc o de paviment amortidor com 
a superfície de recepció d’un o més equipaments d’àrees de joc col·lectiu i es troben a l’aire lliure o no.

article 3. Subjectes passius

3.1 Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments que sol·licitin la prestació del servei que integra el fet 
imposable.

article 4. Quota tributària

4.1 El càlcul de la quota tributària sorgeix d’aplicar una tarifa bàsica que té en compte el nombre d’habitants del municipi, i 
una tarifa addicional que té en compte el nombre d’habitants del municipi i el nombre d’actuacions realitzades.

4.2 Pel que fa al servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils, s’aplicarà la tarifa bàsica (quadre 1.1. 
de l’annex de tarifes) fins a arribar al nombre d’actuacions indicat en el quadre 1.2. de l’annex de tarifes, segons el nombre 
d’habitants del municipi. Per a totes les actuacions que excedeixin l’esmentat nombre, s’aplicarà la tarifa addicional (fixada 
en quadre 1.2. de l’annex de tarifes).

article 5. Meritació

5.1 Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de l’inici de la prestació del servei o de la realització de 
l’activitat. 

article 6. Gestió

6.1. La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en règim d’autoliquidació. 

6.2. Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a l’autoliquidació, de manera simultània a la seva 
presentació.

Disposició Final

aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o derogació expressa.

aNNEX DE TaRIFES

1. TaRIFES DEL SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC DERIVaT DE L’ÚS DE SORRERES INFaNTILS

1.1 TaRIFa BÀSICa
MuNICIPIS TaRIFa € / actuació
Fins a 1.500 habs. 20,50
De 1.501 a 5.000 habs. 41,00
De 5.001 a 15.000 habs. 61,50
De 15.001 a 25.000 habs. 82,00
Més de 25.001 habs. 102,50
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1.2 TaRIFa a PaRTIR D’uN NOMBRE D’aCTuaCIONS
MuNICIPIS TaRIFa € / actuació NÚM. aCTuaCIONS
Fins a 1.500 habs. 61,50 Superior a 2
De 1.501 a 5.000 habs. 82,00 Superior a 3
De 5.001 a 15.000 habs. 102,50 Superior a 5
De 15.001 a 25.000 habs. 123,00 Superior a 8
Més de 25.001 habs. 143,50 Superior a 12

1.  ORDENaNÇa REGuLaDORa DEL PREu PÚBLIC PEL SERVEI DE SuBSCRIPCIONS I VENDa D’EDICIONS I 
PuBLICaCIONS CORPORaTIVES.

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 41 a 47  i 148 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, la Diputació de Girona 
estableix els preus públics per la prestació de serveis de comunicació i edició culturals de la seva competència.

article 2. Objecte

Es regulen els preus públics per la prestació de serveis de comunicació i edició culturals adreçats als ciutadans, la societat 
civil i les administracions públiques.

article 3. Meritació

L’obligació del pagament dels preus públics en aquesta ordenança neix en el moment que s’inicïi la prestació del servei o del 
lliurament de la publicació.

article 4. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques i jurídiques de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària  i  les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la mateixa Llei que sol·licitin, es  beneficïin o 
resultin afectades pels serveis objecte d’aquesta ordenança. 

article 5. Quota tributària

5.1. La quantia dels preus públics serà la que es fixa en les tarifes contingudes als annexos.

5.2. Per a les prestacions que no estiguin contemplades en el quadre de tarifes, la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
aprovarà les tarifes corresponents.

article 6. aplicació de l’IVa

als preus públics establerts se’ls aplicarà l’impost sobre el valor afegit vigent en cada moment.

article 7. Gestió

7.1. Les publicacions de la Diputació de Girona seran comercialitzades mitjançant empreses distribuïdores.

7.2. Les subscripcions seran gestionades per Comunicació Cultural. La forma de pagament de les subscripcions serà per 
domiciliació bancària.

article 8. Exempcions

L’estoc editorial de màrqueting, les publicacions no venals i les de distribució gratuïta queden excloses del règim d’aplicació 
d’aquesta ordenança. Tanmateix, a fi de garantir la universalitat de l’accés a les publicacions de la Diputació de Girona, es 
remetran exemplars gratuïts de cadascun dels títols a les biblioteques, universitats, centres d’ensenyament i altres equipaments 
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científics i culturals públics.

article 9. Bonificacions

amb la finalitat de fomentar el coneixement de la realitat cultural de les comarques gironines, la Diputació de Girona podrà 
subscriure convenis de col·laboració amb col·legis professionals i, en general, amb totes aquelles entitats que, per raó dels seus 
comesos puguin contribuir a la divulgació de les publicacions editades per la Corporació.

Els convenis que se subscriguin amb aquestes entitats hauran d’incloure una clàusula que contempli una bonificació del 20 
per cent del preu de subscripció, que beneficiarà tant als mateixos professionals i entitats, com als seus membres col·legiats 
o afiliats.

Tractant-se de membres col·legiats o afiliats, la Diputació de Girona els tramitarà l’alta de subscripció prèvia acreditació 
d’aquesta condició.

Disposició final

aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de l’any 2011 i el seu període de vigència es mantindrà fins que tingui 
lloc la seva modificació o derogació.

aNNEX

TÍTOLS PREu EuROS  
(sense IVa)

PuBLICaCIONS PERIÒDIQuES
Revista de Girona

Cada unitat 4,33
Subscripció anual (6 números) 21,65

QuaDERNS
Quaderns de la Revista de Girona

Cada unitat 12,50
Subscripció anual (6 números) 62,50

Quaderns de Fotografia
Cada exemplar 14,42

COL·LECCIONS
(cada exemplar)
Guies de Patrimoni Local 12,50
Francesc Eiximenis 23,08
Història Comarcal 34,62
Josep Pla – Volums senzills (fins a 200 pàgines) 12,50
Josep Pla – Volums dobles (més de 200 pàgines) 18,27
Francesc Montsalvatge 12,02
Talaia de les lletres (DVD 18% IVa) 11,54
Història del Conservatori, La música a Girona 19,23
Guies bàsiques de patrimoni natural 4,80
Guies submergibles d’espècies marines de la Costa Brava 11,54
FONS EDITORIaL
(Cada exemplar)
Obres de Francesc Eiximenis 23,08
atles literari de les terres de Girona (2 vols.) 96,15
Les terres gironines. Escultures a la via pública, vol I 19,23
Les terres gironines. Escultures a la via pública, vol II 19,23
Les terres gironines. Portes, panys i forrellats d’esglésies i ermites 19,23
Jardín de María, plantado en el Principado de Cataluña (Girona, 1772),   
de Narcís Camós (ed. Facsímil dels capítols del Bisbat de Girona) 14,42
Diccionari biogràfic de l’alt Empordà 36,54
Paisatges vius, patrimoni natural de les terres gironines 38,46
El gravat a Girona 36,54
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Estudi de camp de les col·leccions i dels fons fotogràfics dels ajuntaments  
de les comarques gironines 11,54
atles de parasitologia clínica 33,65
PuNTS DE LLIBRES
Cada sèrie 2,97
CaTÀLEGS
(Cada exemplar)
Cent anys d’Imatges. Els Fons de l’arxiu d’imatges Emili Massanas i Burcet 12,50
Biennal de Fotografia 9,62
La Guerra del Francès a les comarques gironines 17,31

Contra l’acord d’aprovació de les Ordenances Fiscals esmentades es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 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.

Girona, 29 de novembre de 2010

Enric Vilert Butchosa
President
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Administració Local Consells Comarcals

La Presidència del Consell Comarcal del Gironès mitjançant reso-
lució de 6 d’octubre de 2010 la modificació del preu públic núm. 1: 
publicacions editades pel Consell Comarcal del Gironès; del preu 
públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i activitats culturals a 
la Casa de Cultura Les Bernardes i altres activitats culturals; i del 
preu públic núm. 3: servei de subministrament del dinar als usua-
ris de menjador escolar del CEIP Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls, 
CEIP Font de la Pòlvora de Girona, CEIP Mas Masó de Salt , CEIP 
Les Deveses, CEIP Carme auguet de Girona, CEIP Madrenc de Vi-
lablareix, CEIP El Pla de Salt,  CEIP Gegant del Rec de Salt, CEIP 
el Veïnat de Salt, CEIP Silvestre Santaló de Salt,  CEIP La Farga de 
Salt,  CEIP Montjuïc de Girona, CEIP Santa Eugènia de Girona, CEIP 
Vila-roja de Girona, IES Jaume Vicens Vives de Girona, CEIP El Pla 
de Girona, CEIP Pericot de Girona i CEIP arrels de Salt. L’expedient 
es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 201, de 19 d’octubre 
de 2010, i tauler d’anuncis. Vist que no s’han presentat reclamacions 
durant el termini d’exposició pública, els preus públics han quedat 
aprovats amb caràcter definitiu de conformitat amb el que regula 
l’article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril.

Tot seguit es publica el text modificat dels preus públics:

- Preu públic núm. 1: publicacions editades pel Consell Comarcal 
del Gironès

“art.3.
Llibre: els Banys Àrabs de Girona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 €
Pòsters: els Banys Àrabs de Girona  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,00 €”

- Preu públic núm. 2: regulador dels ensenyaments i activitats cultu-
rals a la Casa de Cultura Les Bernardes i altres activitats culturals.

 Els preus de mercat per a la realització d’aquestes activitats són 
els següents:

“art.3.
aCTIVITaT TaXES aLuMNES
Llengua anglesa (adults) 130,00 € tot el curs
Llengua francesa 130,00 € tot el curs
Informàtica 215,00 € tot el curset

cOnsell cOmArcAl del GirOnÈs 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de preus públics per a 2011

Núm. 17131


