CONSELL CAMARCAL BAIX EBRE

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 41 de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Consell Comarcal estableix el
preu públic per la prestació dels serveis d’assessorament tècnic que, subsidiàriament, tindrà la
naturalesa d’aportació, tal com preveu l’article 41 del text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, que disposa que les finances
comarcals es nodreixen també de les aportacions dels municipis de la comarca. Les
comarques, amb consulta prèvia als municipis, han d'establir els criteris de càlcul de les
aportacions municipals, en els quals s'han d'incloure necessàriament, com a paràmetres de
proporcionalitat, el nombre d'habitants i l'aprofitament dels serveis prestats per la comarca.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable:
MODALITAT A: La prestació del servei d’assessorament personalitzat als Ajuntaments que ho
sol·licitin en temes relacionats amb l’urbanisme i la seva gestió (informes sobre planejament
general i derivat, gestió urbanística, llicències, disciplina urbanística) i que es realitza
periòdicament, per raó del conveni que se signa amb aquesta finalitat i que recull l’abast, en
temps i forma, de la prestació.
MODALITAT B: Prestació de serveis no periòdics, en les següents modalitats:
B1: La redacció de documents tècnics (planejament urbanístic, memòries valorades,
avantprojectes, projectes, informes, etc.) i direccions d’obres de competència municipal
sol·licitat de forma esporàdica pels ajuntaments i EMD
B2: Assistència tècnica en matèries sobre les quals el Consell Comarcal del baix Ebre disposa
de personal adequat per atendre la petició efectuada per l’entitat local i prestar una assistència
i/o elaborar un document
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament els ajuntaments i EMD de la comarca del Baix Ebre als quals el
Consell Comarcal presta el servei.
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REGULADORA DELS SERVEIS A PRESTAR PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
EN ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ ALS ENS LOCALS
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 31 de gener de 2020,
ha aprovat la modificació de l’ordenança P7 reguladora dels serveis a prestar pel
Consell Comarcal del Baix Ebre en assistència tècnica, assessorament i formació als
ens locals:

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI d’aprovació inicial d’una modificació d’una ordenança.

Article 4. Quota

ENTITAT
Ajuntaments o EMD amb una població no superior a 500 habitants
Ajuntaments o EMD amb una població de 501 a 2.000 habitants
Ajuntaments o EMD amb una població de 2.001 a 5.000 habitants
Ajuntaments o EMD amb una població de 5.001 a 10.000 habitants
Ajuntaments o EMD amb una població superior a 10.000 habitants

QUOCIENT
0,5
0,6
0,7
0,8
1

A l’import final se sumaran les despeses corresponents als desplaçaments que, en el seu cas,
els tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre, necessitin realitzar per raó del servei. El preu
del quilòmetre de desplaçament serà el que s’apliqui al personal del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
2.- MODALITAT B
L’import a aplicar per a serveis concrets i no periòdics que es sol·liciten des dels ens locals
serà:
MODALITAT B1. SERVEIS CONCRETS D’ARQUITECTURA I URBANISME
SERVEI
Avantprojecte o memòria valorada

UNITAT/BASE CÀLCUL

Valoració d’edificis, solars i terrenys

Pressupost
contracta
Pressupost
contracta
Pressupost
contracta
Pressupost
contracta
Pressupost
contracta
Pressupost
contracta
Hora

Altres serveis i treballs no relacionats
Mapa de capacitat acústica del municipi

Hora
Hora

Projecte bàsic
Projecte d’execució
Direcció d’obra de projectes
Coordinació de seguretat i salut
Projecte d’urbanització

execució
execució
execució
execució
execució
execució

TARIFA (€)
0,75% - Tarifa
mínima 150€
1,50% - Tarifa
mínima 300€
2,50% - Tarifa
mínima 600€
1,50% - Tarifa
mínima 300€
0,75% - Tarifa
mínima 150€
0,75% - Tarifa
mínima 600€
55 € - Tarifa
mínima 300€
55 €
55 €
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A l’import resultant se li multiplicarà el quocient detallat en la taula següent per tal d’establir
l’import final
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55,00 €

Preu hora
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1.- MODALITAT A
L’import corresponent es liquidarà d’acord amb les hores de dedicació que destini el personal
del Consell Comarcal del Baix Ebre, multiplicant el nombre d’hores pel preu hora.

Grup AP

17,85 €/hora

•
En les tarifes que es calculen en funció del pressupost d’execució per contracta, aquest
pressupost inclourà les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA corresponents.
•

En els serveis de redacció de projectes, es lliuraran en format digital.

•
Aplicació recàrrec per urgència. En els casos que les assistències s’hagin de prestar
amb caràcter urgent s’aplicarà un recàrrec del 25%. Tindran caràcter d’urgència aquelles que
se sol·licitin per a executar-se en el termini màxim de 7 dies naturals.
•
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en funció de l’especificitat de cada servei, es
reserva la possibilitat de presentar un pressupost concret i previ a l’execució per tal de ser
acceptat i validat abans de l’inici del servei.
•
Juntament amb la tarifa es liquidarà les despeses corresponents als desplaçaments
que, en el seu cas, els tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre, necessitin realitzar per raó
del servei. El preu del quilòmetre de desplaçament serà el que s’apliqui al personal del Consell
Comarcal del Baix Ebre .
•
Aquests serveis són operacions subjectes a IVA, exceptuant els serveis de caràcter
formatiu, en aplicació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l’IVA.
•

La tarifa aplicable podrà ser revisable anualment.

Article 5. Sol·licitud, acceptació o desistiment del servei
Els serveis previstos en la MODALITAT B tindran la següents tramitació:
1. Sol·licitud de l’ens locals presentada a través de l’EACAT amb la utilització del model
normalitzat que es pot trobar al web www.baixebre.cat a l’apartat ÀREES D’ACTUACIÓ –
TERRITORI – SERVEIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA
2. Un cop efectuada la petició per part de l’ens local, es passarà a l’avaluació del corresponent
serveis i es farà l’acceptació mitjançant la Gerència, en la que es concretaran les condicions de
la prestació, el personal assignat, l’inici del servei, la periodicitat i els dies d’assistència a l’ens
local, si s’escau.
3. Si els serveis afectats consideren que no poden assumir la prestació sol·licitada, la gerència
resoldrà motivadament la denegació de la prestació
4. Un cop realitzat aquest tràmit s’iniciaran els treballs corresponents fins a la total finalització i
lliurament.
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PREU HORA
46,60 €/hora
38,75 €/hora
32,00 €/hora
27,35 €/hora
20,00 €/hora
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NIVELL DEL TÈCNIC SOL.LICITAT
Grup A, subgrup A1
Grup A, subgrup A2
Grup B
Grup C, subgrup C1
Grup C, subgrup C2
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MODALITAT B2. SERVEIS TÈCNICS, D’ASSESSORAMENT I FORMATIUS

5. En el cas que l’entitat sol·licitant desistís de la prestació del servei o el Consell Comarcal del
Baix Ebre, mitjançant la gerència i de forma motivada, considerés necessari l’abandonament
del servei, es meritarà només la part del preu públic pels treballs efectuats fins al moment.

En la redacció d’estudis, plans, projectes, informes i/o altres documents en la seva
finalització i lliurament.
En la prestació de serveis d’assessorament, direccions d’obra i altres, trimestralment
per terminis vençuts.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre potestativament podrà exigir un dipòsit previ a compte de la
liquidació final, si ho considera oportú per raó dels costos del procediment i/o altres raons
objectives.
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El pagament s’exigirà en règim de liquidació. Serà liquidat pel Consell Comarcal del Baix Ebre
que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament, amb indicació del termini de
pagament.
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Article 6. Gestió del pagament
L’obligació de pagament regulat en aquesta ordenança neix des de que s’inicia la prestació o
realització dels serveis o activitat.
-

Els imports generats per aquest concepte es podrà compensar, d’ofici o a instància de l’ens
local interessat, amb crèdits reconeguts pel Consell Comarcal del Baix Ebre a favor del deutor.
Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, es tindrà en compte el que al respecte determini la
normativa reguladora de les hisendes locals i la resta de disposicions concordants.
Article 8. 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.

Se sotmet l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de
reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció
de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació.
Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de
no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança
esdevindrà definitiu.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Tortosa, 31 de gener de 2020

Pàg. 5-5

| https://dipta.cat/ebop/

Rosa Maria Solé Arrufat
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La Secretària,
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