ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS PLANS MUNICIPALS DE
PROTECCIÓ CIVIL 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.
Article 2.
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic els ajuntaments de la comarca
del Segrià que hagin sol·licitat el servei de redacció dels Plans de Protecció
Civil , 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 prestat
pel Consell Comarcal, d’acord amb la Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció
Civil de Catalunya i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
3.2. Les tarifes del preu públic són les següents:

Nombre habitants al municipi
500 o menys
De 501 a 1.500
De 1.501 a 5.000
Més de 5.000

1 sol risc
cada risc nou
946,72
227,21
1.081,97
259,67
1.217,21
292,13
1.284,83
308,36

Els ajuntaments hauran de facilitar la documentació que sigui necessària per a
la seva redacció.

En el cas de revisió o actualització d’alguns d’aquests documents el cost
s’establirà en funció del nombre d’hores que la técnica hi hagi de dedicar,
d’acord amb el cost hora que s’ha aplicat en el càlcul de costos i que és el
següent:
Cost directe €/hora
5,32

Cost indirecte €/hora
1,89

total
7,21 €/hora

3.3. Aplicació de les tarifes.
El nombre d’habitants 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.
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) 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 mitjà 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 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
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 Segrià amb un sistema liquidació expedida per part del Consell
Comarcal.
Aquest preu públic ha estat publicat al BOP número 33 de data 16/02/2017.

