
 

 
 
 
 
         

 
  
  
 
ORDENANÇA REGULADORA  DELS PREUS PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ 
DE LES CARPES DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41 i següents del 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Consell Comarcal 
estableix preus públics per la utilització de carpes: transport, muntatge, desmuntatge 
i manteniment, per part dels Ajuntaments de la comarca del Berguedà.  
 
 
Article 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT 
Estan obligats al pagament  d’aquests preus públics regulats per aquesta 
Ordenança tots els Ajuntaments de la comarca que sol·licitin la utilització de les 
carpes petites (3x3m) i de la carpa gran (10x20m). Les entitats de la comarca les 
podran sol·licitar a través de l’Ajuntament corresponent.  
En cas que la utilització d’aquest material comporti la destrucció o deteriorament del 
material, l’Ajuntament està obligat, independentment del pagament del preu públic 
que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o reparació 
respectives i a dipositar-ne prèviament l’import. 
Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar al Consell amb la mateixa 
quantitat que el valor dels béns destruïts o que l’import del deteriorament 
efectivament produït. 
 
 
Article 3r. OBLIGACIONS DE PAGAMENT 
L’obligació de pagament del preu públic neix amb la utilització de la carpa gran i de 
les carpes petites del Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
Article 4t. QUANTIA 
Les quanties dels preus públics del servei venen determinades per les següents 
tarifes: 
 
Carpa gran (10x20m) 
Transport, muntatge, desmuntatge    1.100 euros + IVA 
 
Carpa petita (3x3m) 
Transport           0,27€/km + IVA 
Muntatge i desmuntatge       16€/ut + IVA 
 
 
Article 5è. CONVENIS D’UTILITZACIÓ 
Per a la utilització  del servei es farà una sol.licitud amb un mes d’antel.lació i 
l’atorgament del servei anirà per rigorós ordre d’arribada de sol·licituds. L’Ajuntament 



 

 
 
 
 
         

 
  
  
 
acreditarà l’existència d’una  assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles 
danys que es puguin produir.  
 
 
Article 6è. REDUCCIONS 
No es contemplen reduccions d’aquests preus públics. 
  
 
Article 7è. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT 
El pagament dels preus públics s’efectuarà en el moment  de ser concedida  
l’oportuna autorització per a la utilització del servei, mitjançant  transferència 
bancària al compte que consti a l’acord de concessió. Una còpia d’aquest document 
s’haurà de presentar a la tresoreria del Consell Comarcal abans de la realització del 
servei. 
  
 
Article 8è. REMISSIÓ NORMATIVA 
Pel que fa a la qualificació de les infraccions a l’Ordenança, així com la determinació 
de sancions que  corresponguin a cada cas, s’estarà al que disposa el Text Refós de 
la llei reguladora de les Hisendes Locals i supletòriament per la Llei General 
Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança de preus públics, aprovada per acord del Ple de data 23 de 
desembre de 2015, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb 
data...................., entra en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent 
fins a la seva modificació o derogació. 
 
És per això que es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents l’ordenança 
reguladora dels preus públics per la utilització de les carpes del Consell Comarcal del 
Berguedà. 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 


