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núm. 10206
diPUtAció de GirOnA 
secretaria General 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 d’octubre de 2019, va aprovar provisionalment la modificació de l’or-
denança reguladora de la taxa pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, publicant-se l’edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, número 207, de data 28 d’octubre de 2019, amb el conseqüent inici del període d’informació 
pública

De conformitat amb el punt quart  del propi acord, aquest s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord, 
si durant el període d’informació pública no es formulen i presenten al·legacions.

Atès que durant el termini d’informació pública, que ha finalitzat el dia 12 de desembre de 2019, no s’han presentat al·legacions, 
tal com s’expressa a l’informe de l’encarregada del registre de data 13 de desembre de 2019, procedeix declarar aprovat 
definitivament l’acord provisional de data 17 d’octubre de 2019 esmentat.

Per la qual cosa, es declara definitivament aprovada la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa pel servei d’inserció 
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província Girona, aprovada provisionalment mitjançant acord del ple de la Diputació, de 
data 17 d’octubre de 2019, d’acord amb el contingut de l’ordenança que es transcriu literalment a continuació:

“OrDenanÇa FIsCaL reGuLaDOra De La TaXa PeL serVeI D’InserCIÓ D’anunCIs en eL BuTLLeTÍ OFICIaL 
De La PrOVÍnCIa De GIrOna I Per serVeIs DerIVaTs. 

article 1. Fonament i naturalesa
en ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, a l’empara d’allò que disposa l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora 
dels butlletins oficials de les províncies, l’article 132 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, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text, la 
Diputació de Girona estableix la taxa per inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (en endavant BOP). 

article 2. Fet imposable
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la inserció voluntària o obligatòria de qualsevol anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
2.2. en particular estan subjectes al pagament de la taxa les següents publicacions: 
a) els anuncis publicats a instància de particulars. 
b) els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes. 
c) Els anuncis oficials de l’Administració de Justícia a instància de particulars.
d) els anuncis el cost dels quals sigui repercutit als interessats. 
e) els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament d’una taxa, preu públic o altre tipus de drets econòmics. 
f) Els anuncis que puguin reportar, directament o indirecta un benefici econòmic al remitent o sol·licitant, o tinguin contingut 
econòmic. 
g) els anuncis que puguin o hagin de publicar-se endemés en un diari, segons disposició legal o reglamentària 
h) Les citacions per a ser notificats per compareixença en els procediments de recaptació dels diferents tributs o exaccions para 
fiscals, en els casos en què, intentada la notificació a l’interessat o representant per part de l’Administració tributària o entitats 
i corporacions de dret públic a les quals correspongui la seva recaptació, aquesta no hagi estat possible. 
i) Les notificacions administratives mitjançant edictes en el Butlletí realitzades pels diferents òrgans de l’Administració 
Pública conforme a la normativa vigent en la matèria.
j) els anuncis no obligatoris. 

article 3. subjectes passius 
estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques de 
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i les entitats de l’article 35.4 de la mateixa llei que 
sol·licitin, promoguin o en interès dels quals redundin els serveis objecte d’aquesta Ordenança. 
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article 4. responsables 
4.1. respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es 
refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
4.2. seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, 
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària. 

article 5. meritació
La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud d’inserció dels edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

article 6. exempcions
estan exempts del pagament de la taxa les publicacions següents: 
a) La publicació de disposicions i les resolucions d’inserció obligatòria d’interès general, com reglaments, ordenances, 
pressupostos o plans urbanístics.. 
b) Els anuncis i edictes de jutjats i tribunals quan la inserció sigui ordenada d’ofici. 
c) altres anuncis d’inserció obligatòria, no compresos a l’article 2.2 d’aquesta ordenança. en aquest cas, cal que l’anunciant 
especifiqui clarament la normativa que declara la obligatorietat de la publicació en el BOP.

article 7. Quota tributària 
Per determinar la quota tributària es tindrà en compte, d’una banda, el caràcter ordinari, d’urgència, en 24 hores o a data fixa, 
i, de l’altra, l’extensió de la publicació.

article 8. normes de gestió
8.1 Per la presentació dels anuncis per via telemàtica, la DDGI facilitarà a l’administració anunciant l’enllaç necessari per 
accedir a un formulari, dins l’oficina virtual del BOP, per a l’enviament dels textos a publicar.
8.2 La presentació de documents mitjançant la utilització de la signatura electrònica requerirà de la identificació del remitent 
mitjançant certificat electrònic reconegut. A aquests efectes, s’acceptaran aquells certificats que puguin ser validats a través 
de la plataforma PSiS de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). El Butlletí Oficial de la Província verificarà: la identitat 
del remitent; que el certificat no estigui caducat ni revocat; que el remitent sigui la persona autoritzada per ordenar la inserció 
de l’anunci. el sistema informàtic assignarà de manera automàtica un número de registre d’entrada.
8.3 La presentació dels documents en format paper requerirà que cada sol·licitud d’inserció en el Butlletí Oficial de la 
Província hagi de presentar-se en original net i de forma que la seva reproducció no comporti problemes. el document estarà 
degudament signat, amb indicació expressa del nom i cognoms i càrrecs del signant, així com la data i el lloc de la signatura. 
8.4.en cas de remetre’s l’ordre d’inserció a través del servei Postal de Correus serà considerada, exclusivament i a tots els 
efectes, com a data de recepció de la notificació aquella que consti al full del document que es vol enviar, expedida per part 
de l’operador de l’Oficina de Correus. 
8.5. La Diputació de Girona posarà a disposició dels usuaris un imprès oficial d’autoliquidació per a l’abonament d’aquesta 
taxa. Per a la validesa de l’esmentat ingrés caldrà la seva validació per part de l’entitat bancària corresponent. També 
s’acceptaran les transferències realitzades a través d’internet, les quals caldrà justificar en el moment de la presentació de 
l’anunci corresponent. En aquest darrer cas, l’anunciant haurà de proporcionar les dades que identifiquen l’anunci i les del 
propi anunciant. 
Obligatòriament cal unir en un sol document el document d’autoliquidació i el justificant de la transferència bancària.

article 9. Publicació dels anuncis 
9.1 els originals seran presentats i reproduïts en PDF, els quals han de complir els següents requisits:

• Ha d’estar signat amb certificat reconegut.
• Els tipus de lletra han d’estar encastats al document.
• Sense formularis editables.
• Sense scripts, macros ni similars
• El marge dret mínim ha de ser de 2,00 cm.
• La mida màxima del document ha de ser de 10Mb.
• La mida de lletres ha d’estar entre 10 i 14 px.
• El document ha de dur el logotip de l’entitat a la part superior.

9.2 Les insercions seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província, segons l’ordre d’arribada, a excepció d’aquelles que 
tinguin caràcter d’urgència, que tindran preferència. 
9.3 es publicaran en un sol anunci tots aquells edictes, coincidents en el temps, que es remetin per part de l’entitat anunciant 
i que obeeixin a una mateixa tipologia. en cas de requerir-se a la unitat del BOP la seva publicació individualitzada, caldrà 
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que l’entitat anunciant ho demani expressament i justifiqui els motius pels quals demana aquesta modalitat de publicació.
9.4.  És obligatori que l’anunciant faci esment a la normativa que regula la publicació de l’anunci, a efectes de determinar 
l’obligació legal de la seva publicació.

article 10. Terminis de publicació
10.1 amb caràcter general, la publicació serà realitzada en el termini màxim de 15 dies hàbils posteriors al pagament de la 
taxa corresponent, cas que aquesta sigui procedent, o en el seu defecte, a comptar des de la recepció de l’ordre d’inserció a les 
oficines del Butlletí Oficial de la Província. 
en el cas de les publicacions urgents, l’esmentat termini màxim serà de 6 dies hàbils. 
El termini es podrà escurçar fins les 24 hores anteriors a la data de la seva publicació, però en aquest supòsit caldrà que 
la petició de l’anunci es rebi dins del període comprès entre les 8 hores i les 12 hores del dia hàbil precedent al de la seva 
publicació i, a més, només es podrà realitzar la seva ordre d’inserció per via telemàtica. 
10.2 En tot cas, els edictes corresponents a les ordenances fiscals que hagin d’entrar en vigor l’1 de gener de l’any següent, 
s’hauran d’inserir, com a màxim, amb dos dies hàbils d’antelació al 31 de desembre. 
si els dies d’antelació coincideixen en dissabte o festiu, caldrà presentar el document el dia anterior hàbil corresponent. 

article 11. Tarifes
Les taxes que s’han de pagar per la prestació del servei són les que s’expressen a continuació: 
Tarifa 1. Insercions 
Les tarifes relacionades en els apartats precedents s’aplicaran de la següent manera: 
a) amb relació a les insercions ordinàries i urgents que hagin de publicar-se amb una antelació de 3 dies hàbils s’aplicarà la 
quota corresponent als anuncis que no siguin d’inserció obligatòria. 
b) Amb relació a les insercions urgents que hagin de publicar-se amb una antelació de 24 hores o a data fixa, s’aplicarà la quota 
en tots els casos, tant si es tracta d’anuncis d’inserció obligatòria com no obligatòria. 
En tot cas i prèvia valoració justificada, els serveis del BOP tenen la facultat de dictaminar la impossibilitat de procedir a la 
publicació urgent de l’anunci en la data demanada per part del sol·licitant, per als casos en què la complexitat de l’anunci 
comporti la impossibilitat de publicar-se en l’esmentada data. 

InserCIOns - QuOTa mÍnIma única 
OrDInÀrIes  per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines                                                   20 euros

- Quota ÚnICa per a edictes que ocupin FIns a 20 pàgines                    35 euros
- Quota ÚnICa per a edictes que ocupin mÉs de 20 pàgines                   50 euros

InserCIOns - QuOTa mÍnIma única 
urGenTs  per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines                                                   35 euros

- Quota ÚnICa per a edictes que ocupin FIns a 20 pàgines                    50 euros
- Quota ÚnICa per a edictes que ocupin mÉs de 20 pàgines                   65 euros

InserCIOns - QuOTa mÍnIma única 
24 HOres i  per a anuncis que ocupin fins a 5 pàgines                                                   60 euros
a DaTa FIXa - Quota ÚnICa per a edictes que ocupin FIns a 20 pàgines                    85 euros

- Quota ÚnICa per a edictes que ocupin mÉs de 20 pàgines                 110 euros

Tarifa 2. edictes no publicats 
Totes les insercions no publicades per haver estat retirades després de la presentació però que hagin estat objecte de tramitació 
per part del servei del BOP, reportaran una quota única per inserció no publicada de 10,00 €. 

Tarifa 3. altres treballs relatius al BOP 
La Presidència té la facultat de fixar l’import dels treballs no previstos, l’import dels quals es determinarà seguint criteris 
d’analogia, sense que en cap cas pugui ésser inferior al cost dels treballs efectuats. Les correccions d’errades imputables a 
l’anunciant seran de pagament, amb independència que l’anunci originari estigui o no exempt. es considerarà també com 
a errada imputable a l’anunciant les possibles correccions d’errades que s’hagin de publicar en el cas que l’anunciant hagi 
introduït un PDF erroni i s’arribi a publicar.

article 12. recàrrecs
a qualsevol publicació de butlletins extraordinaris, separates o similars, a petició de l’interessat, s’hi aplicarà un recàrrec del 
100% de la seva tarifa. 

article 13. règim de liquidació i ingrés de la taxa 
13.1. amb caràcter general, totes les publicacions que no estiguin exemptes, seran de pagament previ a la inserció, excepte els 
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casos establerts en l’article 14è d’aquesta Ordenança. 
13.2. els subjectes passius de la taxa estan obligats a efectuar l’ingrés prèviament a la inserció de qualsevol edicte en el BOP. 
13.3. Si transcorregut deu dies hàbils des de la notificació de l’import de la inserció no s’ha procedit al seu ingrés es retornarà 
el text a publicar i l’ordre d’inserció a l’autoritat competent de l’òrgan remitent als efectes oportuns. 

article 14. Convenis de col·laboració es podran establir convenis de col·laboració amb aquelles persones físiques o jurídiques 
que, en l’exercici de llur activitat professional o mercantil legalment autoritzada, tramitin habitualment la presentació, la 
gestió i el pagament d’insercions  per compte dels seus clients o representats, o amb les entitats, col·legis o associacions 
professionals que els representin. 
aquests convenis, que podran disposar el pagament ajornat de la taxa, es promouran a instància de part i hauran de preveure 
que es garanteix degudament la liquidació de la taxa d’acord amb el que estableix la present Ordenança. 
així mateix i a instància dels ajuntaments que ho sol·licitin, es podran també establir convenis de col·laboració, el contingut 
dels quals regularà la possibilitat de realitzar un pagament a començaments d’any, en el qual es fixarà un import aproximat 
en funció d’allò que gasta cada ajuntament interessat en la publicació d’anuncis al BOP durant un exercici. 
L’oficina del Butlletí Oficial de la Província serà l’òrgan encarregat del seu control i de la liquidació que caldrà realitzar a 
l’acabament de l’exercici. 

article 15. Forma de pagament
La forma de pagament és la transferència bancària al compte de la Diputació de Girona, d’acord amb les condicions que 
s’especifiquen a l’article 8.5 d’aquesta ordenança. 

article 16. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà 
al que disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i el seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui 
la seva modificació o derogació.”

Contra el present acord que esgota la via administrativa, es pot interposar, recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a partir del dia següent 
al de la data de la seva publicació, de conformitat amb l’article 112.3 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, article 19 del real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals i articles 10.1 b) i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Girona, 19 de desembre de 2019 

miquel noguer i Planas 
President 
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