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Núm. 9857
cOnsOrci de Les Vies Verdes de GirOnA

Edicte d’aprovació inicial 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 sen-
yalització, rases, salvacunetes i altres assimilables, i l’Ordenança fiscal general reguladora dels preus públics

Que l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona reunida en sessió ordinària el dia 13 d’octubre de 2015, 
en reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’esborrany de l’acta, ha adoptat l’acord següent:

“Primer. En sessió que va tenir lloc el 25 de novembre de 2008, l’Assemblea General del Consorci de les Vies verdes, va 
aprovar inicialment la Ordenança General 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, que van 
entrar en vigor el 20 de gener de 2009 (BOP núm. 11).

Segon. En aquest moment s’ha constatat la necessitat d’una modificació de les disposicions de les diferents ordenances pels 
motius que s’indiquen tot seguit:

• Adaptar les seves disposicions a les contínues modificacions legislatives que s’han produït en matèria  tributària.
• Modificació d’aquells aspectes que puguin suscitar dubtes interpretatius.
• Correcció de la tècnica legislativa en relació a les ordenances reguladora de la taxa i preus públic, en el sentit de 

suprimir els capítols atès que no és necessària aquesta divisió.
• La supressió d’aquells articles que regulen matèria que, si bé té relació amb el fet imposable que es grava, regulen 

qüestions relatives a procediment d’atorgament de les autoritzacions que generen l’activitat administrativa, i que han 
d’estar regulades en altres normes reglamentàries diferents de les fiscals.  

• La modificació dels annexos relatius a les tarifes per tal d’enquibir-les en els articles que regulen la quota tributària i 
la quantia del preu, així com la modificació de la descripció i l’import de les mateixes de conformitat amb l’informe 
tècnic-econòmic  que consta a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L’aprovació d’ordenances generals de gestió, recaptació i inspecció, com a exercici de la potestat reglamentària de les 
entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, els articles 11, 12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.

Segon. L’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLg 2/2004, de 5 de març), determina que 
el procediment per a la modificació de l’ordenança fiscal ha de seguir els mateixos tràmits que els previstos per a la seva 
aprovació, això és, aprovació provisional, termini d’informació pública, resolució d’al·legacions (si correspon) i aprovació 
definitiva, i publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. De conformitat amb el que disposa l’article 25 del TRLHL, els acords d’establiments de taxes per l’utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic, s’hauran d’adoptar d’acord amb l’informe técnic-económic en el que consti el 
valor del mercat o la previsible cobertura del cost.

Quart. L’òrgan competent per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals és l’Assemblea General, de conformitat 
amb el que preveuen l’article 33 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i l’article 12.1.f) dels Estatuts del 
Consorci, a proposta formulada pel Consell Executiu de conformitat amb el que disposa l’article 14.1 d) dels Estatuts.

Cinquè. De conformitat amb l’article 16.g) dels Estatuts del Consorci, correspon a la Gerència col·laborar amb la Presidència 
en la convocatòria i fixació de l’ordre del dia de les sessions del Consell Executiu i l’Assemblea General.  

A la vista dels antecedents i fonaments de dret, es proposa l’aprovació del següent acord:
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Primer. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals reguladores 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, que queden redactades com segueix:

I. Modificació de l’ Ordenança General reguladora de la Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret públic del 
Consorci Vies Verdes:

> Modificació de l’apartat 3r. lletra d) de l’article 1. NATURALESA DE L’ORDENANÇA I FONAMENT, que queda redactat 
en els termes següents:

“1. (...)
 2. (...)
 3. (...)
a) (...)

b) (...)
c) (...)
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. (...)”

> Modificació de l’apartat 5è de l’article 7. PADRONS, MATRÍCULES, REGISTRES I CALENDARI FISCAL que queda 
redactat en el termes següents:

“1. (...)
 2. (...)
 3. (...)
 4. (...)
 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.(...)
7.(...)”

> Modificació de l’apartat 4t de l’article 8. AUTOLIQUIDACIONS que queda redactat en els termes següents:

“1. (...)
 2. (..

s ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora de termini el seu règim serà 
l’establert a l’article 27 de la LGT.”

> Modificació de l’apartat 3 de l’article 9. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, que queda redactat en els termes 
següents:

“1. (...)
 2. (

 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.”

> Modificació de l’apartat 3r de l’article 11. SUSPENSIÓ PER INTERPOSICIÓ DE RECURS, que queda redactat en els termes 
següents:

“1. (...)
 2. (...)

   a (...)
   b (...)
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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. (...)”.

> Modificació de la lletra c) de l’article 14. RÈGIM LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA, que queda redactada en els termes 
següents:

“ La recaptació es regirà:
  a (...)
  b (...)
c Pel RD 939/2005, de 29 de juliol pel que s’aprova el Reglament  general de recaptació.
d (...)”

II. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’autorització d’obres, encreuaments, instal·lacions de 
senyalització, rases, salvacunetes i altres assimilables.

> Suprimir la divisió per capítols, incorporant el seu títol a l’article, en cas que aquest no en disposi.

> Modificar l’apartat  3er de l’article 3 ACREDITAMENT, que queda redactat en els termes següents:

“3.1. (...)
3.2. (...)
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.

> Modificar l’article 4. SUBJECTES PASSIUS, que queda redactat en els termes següents:

“(...). 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.”

> Modificar l’article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA que queda redactat en els termes següents:

“ 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, instal.lacions o aprofitaments 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 de de les obres per conduccions 
de serveis: 
a.1.  longitud inferior a 100 ml 332,33 €
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 de 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 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 €
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> Derogació dels articles 7 i 8 relatius a LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA i LA FIANÇA.

> Derogació de l’Annex.

> Afegir un nou article amb número 13 que queda redactat en els següents termes:

“ARTICLE 13. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA.

13.1. 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. 

13.2. 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.” 

III. Modificació de l’Ordenança fiscal general dels preus públics.

> Modificar l’article 4.3 dins del Capítol IV. QUANTIA DELS PREUS, que queda redactat en els termes següents:

“ 4.1. (...)
  4.2. (...)
  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 euros
• Guia “Els secrets de la via verda” 5 euros
• Guia “Pirinexus” 6 euros
• DVD de via fèrria a via verda 5 euros
• Àlbum per acolorir “Els secrets de la via verda” 5 euros
• Joc de postals per acolorir “Els secrets de la via verda” 3 euros
• Joc de llapis de colors 1 euros

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

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

> Modificació del CAPÍTOL VII. DELEGACIÓ AL CONSELL EXECUTIU, que queda redactat en els termes següents:

“ CAPÍTOL VII. RÈGIM DE DELEGACIÓ.

ARTICLE 7.1 DELEGACIÓ AL CONSELL EXECUTIU.

A) L’Assemblea del Consorci (...)

B) Quan es faci ús d’allò que (...)

  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 
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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. 

> Modificació de l’apartat 1r de l’article 10 del CAPÍTOL X. LIQUIDACIÓ que queda redactat en els termes següents:

“ 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.
10.2 (...)”

Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i les modificacions efectuades a l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic del Consorci Vies Verdes de Girona, 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, durant un termini de trenta (30) dies, mitjançant l’exposició al tauler 
d’anuncis de l’organisme autònom i la inserció al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les modificacions s’entendran 
aprovades definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions ni al·legacions.

Tercer. PUBLICAR el text íntegre de les modificacions al Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada s’hagi produït 
la seva aprovació definitiva, i inserir-ne una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

Girona, 14 d’octubre de 2015 

Albert Gòmez Casas 
President 
P.D. 15/07/2015 
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