ORDENANÇA FISCAL NUM.P7.
REGULADORA DELS SERVEIS A PRESTAR PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE EN ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ ALS ENS
LOCALS

Article 1. Concepte
En ús de les facultats conferides per l’art. 39 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 41 i següents 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, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per serveis tècnics i
formatius a prestar als ens locals de la comarca del Baix Ebre

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al preu públic regulat en aquesta ordenança aquelles corporacions locals que
es beneficien dels serveis tècnics i/o formatius prestats pel Consell Comarcal del Baix
Ebre, prèvia sol·licitud i atorgament.

Article 3. Quantia
3.1 Les quanties a aplicar per la prestació de serveis tècnics, d’assessorament i formatius,
seran les següents:
-Grup A, subgrup A1
46,60 €/hora
-Grup A, subgrup A2
38,75 €/hora
-Grup B
32,00 €/hora
-Grup C, subgrup C1
27,35 €/hora
-Grup C, subgrup C2 20,00 €/hora
-Grup AP
17,85 €/hora
Pel càlcul de les indemnitzacions per raó del servei s’aplicarà la normativa prevista al Reial
Decret 462/2002, de 24 de maig que regulen les indemnitzacions per raó de servei, o a
l’última revisió vigent d’aquest. Les quanties seran les que es fixin en les bases d’execució
del pressupost comarcal.
En cas de d’ésser necessària la contractació externa de serveis, la tarifa serà el cost real
del servei facturat per l’adjudicatari.

3.2 Aquests serveis són operacions subjectes a IVA, exceptuant els serveis de caràcter
formatiu, en aplicació de la la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor
Afegit.

3.3. Aquests preus s’aplicaran sens perjudici dels acords que el Consell Comarcal del Baix
Ebre tingui establerts amb la Diputació de Tarragona. En qualsevol cas, el Consell
Comarcal aplicarà els preus públics establerts per la Diputació de Tarragona en la prestació
de serveis anàlegs als d’aquesta.
3.4. Per determinar el preu públic, s’aplicaran a les tarifes els següents coeficients:
- Ajuntaments o EMD amb una població no superior a 500 habitants, el 0,5
- Ajuntaments o EMD amb una població de 501 a 2.000 habitants, el 0,6
- Ajuntaments o EMD amb una població de 2.001 a 5.000 habitants, el 0,7
- Ajuntaments o EMD amb una població de 5.001 a 10.000 habitants, el 0,8
- Ajuntaments o EMD amb una població superior a 10.000 habitants, l’1

Article 4. Obligació de pagament
L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de que s’inicia la
prestació o realització dels serveis o activitat especificat en l’article anterior.

Article 5. Gestió del preu públic
El pagament del preu públic s’exigirà en règim de liquidació. Serà liquidat per
l’Administració que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.
Els imports generats per aquest concepte es podrà compensar, d’ofici o a instància del ens
local interessat, amb crèdits reconeguts pel Consell Comarcal a favor del deutor.

Article 6. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o
derogació.
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