Ajuntament de la Vall de Bianya
Ordenança Fiscal núm. 8: Ordenança reguladora dels preus públics.
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
Art. 1r - FONAMENT LEGAL
1. Aquesta reglamentació s'estableix d'acord amb el que disposa a l’article 4.b) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; articles 6-1 i 8-1-b) de la Llei
8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, art 117 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i disposició addicional 2a de la Llei
8/89, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.
2. El seu objecte és desenvolupar i fixar a les especialitats aplicables en aquest municipi
els preus públics que escaiguin, segons el que preveuen els articles 41 al 48, ambdós
inclosos, de l'esmentada Llei 39/88.
Art. 2n - CONCEPTE
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de
l’entitat local, sempre que concorrin les circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes no
es considera voluntària la sol·licitud o recepció per part dels administrats:
- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
b) Que es prestin o realitzin pel servei privat, estigui o no establerta la reserva a favor
del sector públic conforme a la normativa vigent.
Art. 3r - NO SUBJECCIÓ
No estaran subjectes a l’àmbit d’aquesta ordenança els serveis següents:
a) Abastament d'aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de les vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
Art. 4t – OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L’obligació de pagar el preu públic neix:
a) Des que s’inicia la prestació del servei.
b) Des que es realitza l’activitat.
Art. 5è – SUBJECTE PASSIU
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficien de la prestació
de serveis o de la realització d’ activitats.
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Art. 6è – TARIFES
Espots publicitaris.
-Gravació d’espots publicitaris dins del terme de Vall de Bianya...........................600,00
€ per cada dia.
Aquest preu correspon als drets per a realitzar filmacions o sessions fotogràfiques amb
finalitat lucrativa a qualsevol via o espai públic dins del terme municipal. Caldrà
ingressar-ho previ a la tramitació del permís governatiu.
La sol·licitud d’aquest permís és independent de la dels altres permisos municipals que
pertoquin ( ocupació temporal de la via pública, tancament de carrers, etc. ) que
paral·lelament meritaran els preus fixats a l’Ordenança fiscal corresponent.
Lliurament plaques núm. de carrer..........................................
Lliurament bústies de correus ...................................................

5,00 €/u.
45,00 €/u.

Llibres i publicacions
“Aproximació a la Història de la Vall de Bianya”......................
“Notes Històriques dels Masos i Molins de la Vall de Bianya”.....
“La Garrotxa”..............................................................................
“Punts de llibre – Fira del Farro” (individual) ............................
“Punts de llibre – Fira del Farro (6 punts i bossa)......................
Conte del Farro ................................................................... ..........
Samarretes...................................................................................

50,00€/u.
30,00€/u.
40,00€/u.
0,50€/u.
4,00€/u.
7,00€/u.
10,00€/u.

Cursa de muntanya
Marató
Mitja Marató

-

28€ federats
33€ no federats
20€ federats
26€ no federats

Les inscripcions que es realitzin durant els tres primers dies comptats des de
l’obertura del període d’inscripcions tindran un descompte de 2€.
Les inscripcions que es realitzin duran el mes abans de la celebració de la cursa
tindran un increment de 5€.
Les inscripcions que es realitzin el mateix dia de la cursa tindran un increment
de 7€.

Bianyal d’Art
“Recorregut Bianyal”................................................................

10,00€/persona

Art. 7è – NORMES DE GESTIÓ
Amb caràcter general, el règim d’ingrés dels preus públics regulats en aquesta
ordenança serà el d’autoliquidació.
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Art. 8è - QUANTIA DELS PREUS PÚBLICS
L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del seu cost, però consignant
en el pressupost les dotacions oportunes per la cobertura de la diferència resultant.
Art. 9è – PUBLICITAT DELS PREUS PÚBLICS
L'acord d'establiment o modificació dels preus públics serà publicat en el Butlletí Oficial
de la Província, tauler d'anuncis i llocs de costum pel termini d'un mes per al general
coneixement i perquè els interessats puguin formular davant el mateix òrgan que els ha
establert o modificat les reclamacions o recursos que considerin procedents.
Art. 10è - COMPETÈNCIES
1. El Ple determinarà els preus públics que siguin d'aplicació en aquest terme municipal.
2. Es podrà atribuir la competència per modificar els preus públics establerts pel Ple,
amb excepció dels que no cobreixin el seu cost, a la Comissió de Govern.
4. Dels preus aprovats o modificats pels organismes autònoms municipals o per la
Comissió de
Govern, se'n donarà compte al Ple.
Art. 11è - REMISSIÓ NORMATIVA
En allò no previst en aquesta ordenança , s'atindrà al que sobre aquest aspecte
determinin l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, la Llei reguladora de
les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.
Art. 12è - VIGÈNCIA
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del 1 de gener del 2019 i
continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació. Mentre,
regirà la vigent.

La Vall de Bianya, 18 de desembre de 2018
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