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Núm. 9634
cOnsOrci d’Arts escÈniQUes sAlt-GirOnA 

Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança de preus públics 

El Consell General del Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona, en la sessió del dia 4 de juliol de 2014, va aprovar inicialment 
l’ordenança de preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats del Consorci.

De conformitat amb el que disposa l’article 49,b) de la Llei 7/1085, de 2 d’abril, es va sotmetre l’expedient a informació pública per 
un termini de trenta dies hàbils per tal que les persones interessades poguessin examinar-lo i presentar reclamacions o suggeriments, 
mitjançant anunci al BOP de Girona núm. 129, corresponent al dia 8 de juliol de 2014, sense que s’hagin presentat reclamacions.

En conseqüència i de conformitat amb el propi acord que preveia que en cas que no es presentessin reclamacions i al·legacions 
durant el termini d’exposició pública, l’acord d’aprovació provisional s’entendrà aprovat definitivament, es procedeix a la 
publicació de l’acord d’aprovació definitiva i del text íntegre de l’ordenança.

ORDENANÇA DELS PREUS PÚBLICS DEL CONSORCI D´ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA

CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.1. En ús de les facultat concedides pels articles 41, 42, 43, 44, 45 i 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de les Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consorci estableix la present Ordenança reguladora dels 
preus públics del Consorci.

CAPÍTOL II. CONCEPTE I FET IMPOSABLE

Article 2.1..- 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 a 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 .-  El fet imposable de cada supòsit de subjecció està descrit en l’annex adjunt a la present Ordenança.

CAPÍTOL III OBLIGATS DE PAGAMENT

Article 3. 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 en els 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 en l’annex adjunt a aquesta Ordenança.

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 gerent.
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CAPÍTOL VI. FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS

Article 6. Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d’una memòria o estudi economicofinancer 
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.

CAPITOL VII. DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

Article 7.1. El Consell General del Consorci, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança, fa ús d’allò que estableix l’article 47 del 
Real decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual 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 la modificació dels preus 
públics a la Comissió Executiva, sempre que els preus cobreixin el cost del servei.

Article 7.2. 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 públic, caldrà que el Consell General aprovi, amb el pressupost anual, la cobertura 
del dèficit que es prevegi.

CAPÍTOL VIII. PUBLICITAT

Article 8.  Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació, i es faran públics al tauler d’edictes del 
Consorci. Anualment és publicaran els preus públics vigents, juntament amb la publicació de les modificacions de les 
Ordenances fiscals que regiran a partir de l’1 de gener de l’any següent.

CAPÍTOL IX. COBRAMENT DELS PREUS PÚBLICS

Article 9è. L’òrgan o organisme delegat podrà  preveure, si és el cas, l’exigència anticipada o dipòsit previ, total o parcial, 
del preu que s’ha de satisfer, que podrà ser simultani amb l’exigència de fiança per 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 liquidaran pel règim d’autoliquidació.
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.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
En allò no previst en aquesta reglamentació s’estarà al que determini la regulació concreta establerta per a cada preu públic, 
la Llei reguladora de les hisendes locals, modificada per 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 i altres disposicions concordants.

Segona
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i el seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o derogació.

ANNEX TARIFES

A EL CANAL, CENTRE D´ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA UNITAT 2014
A.1 Tècnic de so i llum Hora 25,00 €
A.2 Auxiliar tècnic Hora 22,00 €
A.3 Coordinador – cap de sala per funció estàndard Funció (4h) 160,00 €
A.4 Coordinador – cap de sala per hores addicionals Hora 40,00 €
A.5 Hostessa de recepció / acomodadora per funció estàndard (4h) Funció (4h) 80,00 €
A.6 Hostessa de recepció / acomodadora hores addicionals Hora 20,00 €
A.7 Neteja extraordinària (horari diürn entre 06:00 – 22:00) Hora 16,00 €
A.8 Neteja extraordinària (horari nocturn entre 22:00 – 06:00) Hora 20,00 €
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Estan exemptes de pagament les activitats pròpies del Consorci d´Arts Escèniques Salt-Girona, les activitats realitzades per 
tercers conveniades amb el citat Consorci i les activitats programades per les administracions consorciades.”

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte. sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de 
la publicació, o qualsevol altre que es consideri adient.

Girona, 1 de setembre de 2014 

Jaume Torramadé i Ribas
President 
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