ORDENANÇA FISCAL NÚM. P4
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ
DELS PLANS MUNICIPALS DE PROTECCIÓ CIVIL I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
D’ÀMBIT LOCAL

Article 1.- Concepte i fet imposable
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 l’article 155 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 l’ordenança reguladora
del preu públic per la prestació del servei de redacció dels plans municipals de
protecció civil i plans d’autoprotecció d’àmbit local.
Article 2.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades sense finalitat de lucre, de la comarca del Baix Ebre que hagin
sol·licitat el servei de redacció dels Plans de Protecció Civil i/o Plans d’Autoprotecció
d’àmbit local, quan la prestació aquest servei hagi estat acceptada d’acord amb les
normes de funcionament del Consell Comarcal i d’aquesta ordenança.

Article 3.- Quantia
3.1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és la fixada en la tarifa
que es conté en l’apartat següent, atenent a la natura del servei presentat pel
Consell Comarcal, d’acord amb la Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de
Catalunya i el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats
i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
3.2.- Les tarifes del preu públic són les següents:
Plans de Protecció Civil (Plans d’Actuació Municipal / Plans Específics Municipals)
Municipis adherits al PAS
Municipis NO adherits al
Tarifa bàsica
PAS
600€ més 0,042€ per cada habitant del municipi, d’acord amb
la següent fórmula:
Tarifa bàsica més 20%
Tarifa en Euros = 600 + (nombre d’habitants x 0,042)

Plans d’Autoprotecció d’àmbit local previstos a l'annex I.C del Catàleg d'Activitats i centres d'interès
per la Protecció Civil Local del Decret 82/2010, de 29 de juny.
Municipis adherits al PAS
Municipis NO adherits al
Tarifa bàsica
PAS
Activitats que resten
sotmeses a la necessitat
de del pla
400,00 € + 0,084 € per habitant del municipi
Tarifa bàsica més 20%
d’autoprotecció sigui quin
afectat
sigui el nombre de
participants
Capacitat, aforament o participació

Activitats que resten
sotmeses a la necessitat
de del pla
d’autoprotecció en funció
del nombre de
participants, capacitat o
aforament

de 500 persones

500,00 €

superior a 500
persones i inferior a
2.000 persones

800,00 € més 0,27€
per cada persona
d‘excés respecte la
tarifa precedent,
d’acord amb la
següent fórmula:
Tarifa en Euros =
800,00 + (nombre de
persones d’excés x
0,27)

a partir de 2.000
persones i inferior a
15.000 persones

1,100,00 € més
0,27€ per cada
persona d’excés
respecte la tarifa
precedent, d’acord
amb la següent
fórmula:
Tarifa en Euros =
1.100,00 + (nombre
de persones d’excés
x 0,27)

Tarifa bàsica més 20%

3.3.- Aplicació de les tarifes.
En els preus que comportin una tarifa en funció del nombre d’habitants, aquest
nombre es correspondrà amb el que figuri a la publicació oficial més actualitzada de
l’IDESCAT en el moment d’acceptació de l’encàrrec previst en el punt 6.3.a)
d’aquesta ordenança reguladora.
La posterior variació del nombre d’habitants del municipi o una posterior publicació
de l’IDESCAT en cap cas comportarà una variació de la quota obtinguda en el
moment d’acceptació de l’encàrrec.

Article 4.- Exempcions i bonificacions
4.1.- Com a norma general no es preveu cap exempció ni cap bonificació d’aquest
preu públic, tret que, una disposició legal, reglamentària o de qualsevol altra natura
amb rang superior a aquesta ordenança fiscal així ho estableixi.
4.2.- No obstant allò que previst en l’apartat anterior estaran exempts de pagament
els serveis de redacció de Plans d’Autoprotecció d’àmbit local referents a activitats
en les quals el mateix Consell Comarcal del Baix Ebre hi participi.
Article 5.- Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagament d’aquest preu neix, d’acord amb la naturalesa del servei, en
la redacció de Plans de Protecció Civil (Pla Especial Protecció Municipal) i Plans
d’Autoprotecció d’àmbit local, en el moment de lliurament d’aquests per part del
Consell Comarcal al sol·licitant.
Article 6.- Gestió
6.1.- Acceptació, abandonament o desistiment de l’encàrrec
a) Un cop efectuat l’encàrrec -per mig de sol·licitud de l’interessat presentada al Registre
General del Consell Comarcal- el Consell Comarcal farà l’acceptació d’aquest mitjançant
resolució de gerència. En la mateixa resolució s’establiran les circumstàncies o
característiques del servei encarregat, així com els cost previst per la prestació del servei. Un
cop realitzat aquest tràmit s’iniciaran els treballs corresponents fins a la seva finalització i
lliurament.
b) En cas que el sol·licitant desistís de la prestació del servei o bé el Consell
Comarcal acordés l’abandonament del servei s’estarà a les següents regles:

 Per al cas que els treballs es trobin en curs es meritarà el 50% de la tarifa. Per
al cas de dipòsit previ previst en l’art. 6.3.a), el dipòsit respondrà del
pagament d’aquesta tarifa.
 Per al cas que els treballs es trobin finalitzats és meritarà el 100% de la tarifa.
 En cas d’abandonament dels treballs per part del Consell Comarcal, per
causes alienes al sol·licitant, no es meritarà la tarifa.
6.2.- Liquidació
a) Les quantitats exigides per aquest preu públic d’acord amb la tarifa continguda en
aquesta ordenança es liquidaran per cada servei realitzat.
b) La liquidació es realitzarà directament per part dels serveis del Consell Comarcal
del Baix Ebre amb un sistema liquidació expedida per part del Consell Comarcal del
Baix Ebre. El deute derivat de la liquidació administrativa individual haurà de pagarse en els terminis de pagament previstos en la Llei General Tributaria que tot seguit
es detallen:
 En el cas de liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al
dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l’immediat dia hàbil
següent.
 En el cas de liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim del mes, fins al
dia 5 del segon mes posterior
6.3.- Dipòsit previ
a) En el cas que l’obligat al pagament sigui persona física o jurídica diferent d’un ens
local, el sol·licitant del servei haurà d’efectuar un dipòsit previ en concepte de
provisió de fons que serà d’un 50% del preu públic resultant per la prestació del
servei segons la seva natura, per la qual cosa serà necessari efectuar una liquidació
provisional. No s’iniciarà el servei si no s’ha verificat el pagament del dipòsit previ
esmentat.
b) En el moment d’acreditació del preu públic s’efectuarà la liquidació definitiva
d’aquest i es considerarà la provisió esmentada en l’apartat a) com un pagament a
compte del preu total.

6.4.- Fraccionament i ajornaments
a) Es podran concedir, prèvia sol·licitud de l’entitat interessada i discrecionalment pel
Consell, ajornaments i fraccionaments de les quantitats meritades pels serveis
prestats.
b) Per la concessió dels ajornaments i fraccionament serà necessari garantir les
quantitats endeutades i s’acreditaran els interessos corresponents d’acord amb
l’interès legal del diner. Aquesta obligació de garantir el pagament podrà ser
excusada per part del Consell Comarcal si concorren circumstàncies que així ho
aconsellin.
6.5.- Interessos de demora i recaptació executiva
a) L’impagament del preu públic meritat donarà lloc a l’obertura de la via
administrativa de constrenyiment, i s’acreditarà el recàrrec corresponent.
b) A les quantitats endeutades se’ls imposaran els interessos legals per demora.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Queda derogada l’ordenança que fins al moment ha regulat aquest preu públic i
qualsevol altra ordenança que contradigui allò disposat en aquesta.
Tortosa, març de 2013

Document aprovat inicialment en la sessió plenària de data 15 de març de 2013
Modificació, respecte la numeració, aprovada en sessió plenària de data 20 de
desembre de 2013
La secretària acctal.,

CPISR-1 C Rosa
Maria Solé
Arrufat

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Rosa Maria Solé
Arrufat
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Consell
Comarcal del Baix Ebre, ou=Secretaria, ou=Serveis
Públics de Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL (c)05,
sn=Solé Arrufat, givenName=Rosa Maria,
title=Secretària, serialNumber=40923947R,
cn=CPISR-1 C Rosa Maria Solé Arrufat
Fecha: 2014.03.13 16:31:07 +01'00'

Rosa Maria Solé Arrufat

SOL·LICITUD DE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS PLANS
MUNICIPALS DE PROTECCIÓ CIVIL I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ D’ÀMBIT LOCAL
1. DADES DE L’ENTITAT
Entitat
Domicili social
Població
Domicili notificacions
Població
Telèfon
Correu electrònic
com a representant

CIF
Número
CP
número
CP
Mòbil

Fax
Web

2. DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURIDICA REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT
SOL·LICITANT
Nom i cognoms
DNI/NIE
Domicili
Número
Població
CP
Telèfon
Mòbil
Correu electrònic
3. DADES DEL SERVEI SOL·LICITAT
Plans de Protecció Civil (Pla Especial Protecció Municipal)

Nombre habitants al municipi segons dades IDESCAT
Plans d’Autoprotecció d’àmbit local
1
Capacitat, aforament o participació de l’activitat

SÍ

NO

El Consell Comarcal del Baix Ebre participa en l’organització de l’activitat, acte o similar

Tortosa

de/d’

de

(Signatura representant legal i segell de l’entitat)

1

Feu constar si es tracta d’activitat que resten sotmeses a la necessitat de del pla d’autoprotecció sigui quin sigui
el nombre de participants.

