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núm. 4124
cOnsOrci de LA cOstA BrAVA – entitAt LOcAL de L’AiGUA 

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de preus públics per a la producció i subministrament d’aigua 
regenerada

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Consorci de la Costa Brava – entitat Local de l’aigua en sessió del Ple de data 15 
de març de 2019 va aprovar, entre d’altres, la modificació de l’Ordenança reguladora de preus públics per a la producció i 
subministrament d’aigua regenerada del Consorci de la Costa Brava – entitat Local de l’aigua.

Un cop finalitzat el període d’exposició pública mitjançant la publicació de l’acord al BOP de Girona de data 27 de març de 
2019 i a la seu electrònica del Consorci de la Costa Brava durant un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà 
del dia de la seva publicació al BOP, i no havent-se presentat cap al·legació, l’ordenança queda definitivament aprovada sense 
necessitat de cap tràmit ulterior.

Contra aquest acord es pot interposar de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple del Consorci de la Costa Brava 
– entitat Local de l’aigua, en el termini d’un mes a comptar des dia següent d’aquesta publicació, d’acord amb l’article 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

els interessats poden, també, interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent d’aquesta publicació., o en el termini de dos mesos a comptats a 
partir del dia següent al de la recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb l’article 46 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

ORDenanÇa ReGuLaDORa De PReus PÚBLICs PeR a La PRODuCCIÓ I suBmInIsTRamenT D’aIGua 
ReGeneRaDa DeL COnsORCI De La COsTa BRaVa – enTITaT LOCaL De L’aIGua.

article 1.- Fonament legal
1. A l’empara de les facultats que concedeix l’article 4.1.b) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), i d’acord amb els articles 24 al 27 de la Llei estatal 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, aquest 
Consorci estableix els preus públics regulats en aquesta Ordenança, les normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els 
articles 41 a 47 i 127 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 (TRLHL).

2. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics s’ha de regir per aquesta norma reguladora, pel que disposa 
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals, i supletòriament, per la Llei estatal 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, així com pel Reglament General de 
Recaptació.

article 2.- Concepte
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la prestació d’un servei públic o 
la realització d’una activitat administrativa en règim de dret públic de competència del Consorci que es refereixi, afecti o 
beneficiï de manera particular un subjecte passiu, quan es produeixin aquestes dues circumstàncies:

a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquests efectes es considerarà voluntària la sol·licitud 
o la recepció per part dels administrats:

- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
- Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant.

b) Que es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic d’acord amb la 
normativa vigent.

article 3.- Fet imposable
El fet imposable està constituït per la prestació dels serveis o la realització d’activitats de la competència del Consorci que 
consten a l’annex d’aquesta Ordenança.
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article 4.- naixement de l’obligació i règim d’autoliquidació
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé, el Consorci 
podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació amb caràcter previ a la seva realització.

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 5.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics del Consorci aquells que es beneficiïn dels serveis i activitats pels quals s’hagin 
de satisfer els preus públics.

article 6.- meritació i pagament 
L’obligació de pagar el preu públic corresponent es meritarà en el moment en que formalitzi per part del subjecte passiu la 
prestació del servei. El pagament de totes les quotes mensuals es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 

La facturació es realitzarà trimestralment en base als preus públics aprovats i al consum trimestral mesurat en els cabalímetres 
establerts en cadascun dels subministraments. La quota s’abonarà dintre dels 30 dies posteriors a l’emissió de la factura.
No es facturarà la quota fixa d’un mes en qüestió quan no es pugui subministrar aigua regenerada en cap dia d’aquest per 
causes alienes a l’usuari segons les següents tipologies:

• Avaries en instal·lacions gestionades pel CCB-ELA.
• Valors de conductivitat elèctrica superiors a 4,0 dS/m excepte quan l’usuari indiqui que requereix del subministrament, 

corrent al seu càrrec el risc sobre les plantes i/o el sòl derivat de l’elevada salinitat.

Article 7.- Exempcions i bonificacions
No es preveu aplicar exempcions i bonificacions en aquesta Ordenança

article 8.- Import dels preus públics
L’import dels preus públics cobrirà, amb caràcter general, com a mínim l’import d’explotació del servei prestat o de l’activitat 
realitzada.

Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics 
per sota del límit previst en l’apartat anterior. en aquests casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant. 

els imports dels preus públics regulats en aquesta reglamentació seran les que es detallen en l’annex adjunt a aquesta 
Ordenança.

Aquests preus no contemplen compensacions entre usuaris fruit dels seus acords privats.

article 9.- Incidència de l’IVa
en la determinació dels imports dels preus públics no s’hi inclou el corresponent IVa.

article 10.- normes de gestió
La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics serà competència de la Presidència del Consorci .

els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de constrenyiment.

en tot allò no previst a la present ordenança, i en relació a la gestió, recaptació i revisió administrativa, es podrà delegar les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació en l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de 
Girona (XALOC) de conformitat amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.

Article 11.- Tarifes
De conformitat amb el que preveu l’article 127, en relació amb l’article 41 del TRLHL, s’estableixen els preus públics per la 
prestació del servei de proveïment d’aigua regenerada, els imports de les quals figuren a l’annex i els diferents usos que són 
els següents:

Administració Local Consorcis



Pàg. 76Núm. 101 – 27 de maig de 2019

a) Reg de camps de golf i instal·lacions de Pitch & Putt
b) Reg agrícola
c) Xarxes municipals d’aigua regenerada
d) Recàrrega d’aqüífers per a abastament urbà
e) Cisternes d’aigua regenerada

Dins del mes de gener de cada any es calcularà el volum mitjà subministrat a cadascun dels usuaris en els dos anys 
immediatament anteriors a l’efecte de considerar la tramitació de les modificacions de les tarifes que corresponguin.

Disposició addicional
els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris originaris.

anneX de preus públics
 
Girona, 19 de maig de 2019 

Jordi soler Casals 
President 
p.d. de Decret de Presidència número 110/2018, 
de 10 d’agost de 2018

Administració Local Consorcis


	20191010 1
	20191010 74
	20191010 75
	20191010 76

