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ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 3
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN DIVERSOS ÀMBITS A
ENTITATS LOCALS DE LA COMARCA DE LA NOGUERA
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que disposa l'article 148 en relació als articles 41 a 47 del Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLHL), el consell comarcal estableix els preus
públics per a la prestació de serveis que s'especifiquen en aquesta ordenança.
Amb caràcter supletori, és d'aplicació el títol III de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus
públics, d'acord amb la seva disposició addicional setena.

MIQUEL PLENSA MARTÍNEZ (2 de 3)
PRESIDENT
Data Signatura: 10/03/2020
HASH: 7919de5458bc5cd345af98baf4b29aaf

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació de serveis d'assistència en diferents àmbits. En
l'annex d'aquesta ordenança es defineixen els serveis o activitats pels quals s'estableixen
els preus públics, així com totes les especificitats que afectin de forma particular a cadascú
d'ells.
Article 3. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament dels preus públics les entitats locals de la comarca que
sol·licitin i obtinguin la prestació dels serveis del Consell Comarcal de la Noguera, sempre
que l'encàrrec del servei hagi estat acceptat.
Article 4. Tarifes
La base imposable d’aquesta taxa està constituïda pel cost del servei prestat. La quota
tributària de cada servei està constituïda per l'aplicació de les unitats/base de càlcul i tarifes
següents:
SERVEI

UNITAT/BASE CÀLCUL

TARIFA (€)

1.1. Avantprojecte o memòria valorada

Pressupost d'execució per
contracta

0,62%
T.
Mínima: 150,00

1.2. Projecte bàsic (inclou la tarifa del servei 1.1.)

Pressupost d'execució per
contracta

1,25%
T.
Mínima: 300,00

1.3. Projecte d'execució (inclou la tarifa del serveis Pressupost d'execució per
1.1. i 1.2.)
contracta

2,25%
T.
Mínima: 540,00

1.4. Direcció d'obra de projectes redactats pels Pressupost d'execució per
SSTT
contracta

1,1% - T. Mínima:
264,00

1.5. Direcció d'obra de projectes no redactats pels Pressupost d'execució per
SSTT
contracta

1,32%
T.
Mínima: 317,00

1.6. Coordinació de seguretat i salut

Pressupost d'execució per
contracta

0,62%
T.
Mínima: 150,00

1.7. Projecte d'urbanització

Pressupost d'execució per
contracta

0,62%
T.
Mínima: 540,00

Hora

26,00 – T. Mínima:
300,00

Hora

26,00 – T. Mínima:
300,00

1.8. Projecte
delimitació

de

reparcel·lació,

1.9. Projecte
planejament

de

modificacions

parcel·lació
puntuals

i
de
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1. ARQUITECTURA I URBANISME

1.10. Catàleg de masies i cases rurals

Hora

26,00 – T. Mínima:
600,00

1.11. Catàleg de béns culturals

Hora

26,00 – T. Mínima:
600,00

1.12. Valoració d'edificis, solars i terrenys

Hora

26,00 – T. Mínima:
300,00

1.13. Valoració d'edificis, solars i terrenys amb
Hora
aixecament topogràfic

26,00 – T. Mínima:
600,00

1.14. Aixecament planimètric i d'obra

Hora

26,00 – T. Mínima:
300,00

1.15. Altres serveis i treballs no relacionats

Hora

26,00

1.16. Exemplars projectes (a partir 3r ex. inclòs)

Full / m2 plànol

0,12 / 1,52

2.1. Mapa de capacitat acústica del municipi

Mapa

60,00

2.2. Avantprojecte o memòria valorada

Pressupost d'execució per
contracta

0,62%
T.
Mínima: 150,00

2.3. Projecte bàsic (inclou la tarifa del servei 2.2.)

Pressupost d'execució per
contracta

1,25%
T.
Mínima: 300,00

2.4. Projecte d'execució (inclou la tarifa del serveis Pressupost d'execució per
2.2. i 2.3.)
contracta

2,25%
T.
Mínima: 540,00

2.5. Direcció d'obra de projectes redactats pels Pressupost d'execució per
SSTT
contracta

1,1% - T. Mínima:
264,00

2.6. Direcció d'obra de projectes no redactats pels Pressupost d'execució per
SSTT
contracta

1,32%
T.
Mínima: 317,00

Pressupost d'execució per
contracta

0,62%
T.
Mínima: 150,00

2.7. Coordinació de seguretat i salut

2.8. Projecte d'activitat de l'annex III de la Llei
Projecte
20/2009 i de la Llei 11/2009

400,00

2.9. Projecte d'activitat de l'annex II de la Llei
20/2009 i sotmesa a règim de llicència municipal Projecte
segons la Llei 11/2009

600,00

2.10. Projecte d'activitat de l'annex I de la Llei
Projecte
20/2009

900,00

2.11. Altres serveis i treballs no relacionats

Hora

25,00

2.12. Exemplars projectes (a partir 3r ex. inclòs)

Full / m2 plànol

0,12 / 1,52

3. PROTECCIÓ CIVIL
3.1. Redacció Document Únic de Protecció Civil
(DUPROCIM) inclou, dades generals del municipi,
organització municipal en la protecció civil,
programa i procediment d'implantació, simulacres, Pla
manteniment,
revisió
i
actualització,
fitxes
d'actuació, directori telefònic, catàleg de mitjans i
recursos, riscos inclosos en el PROCICAT

1.075,00

3.2. Revisió del Document Únic de Protecció Civil
Revisió Pla
(DUPROCIM)

1.075,00

3.3. Redacció Document Únic de Protecció Civil
Pla
(DUPROCIM). Risc especial d'obligada redacció.

268,75

3.4. Redacció Document Únic de Protecció Civil Pla

161,25
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2. ENGINYERIA

(DUPROCIM).
redacció.

Risc

especial

de

recomanada

3.5. Redacció Document Únic de Protecció Civil
Pla
(DUPROCIM). Risc específic municipal.

268,75

3.6. Plans Específics Municipals (PEM) per actes de
Pla
pública concurrència.

1.350,00

3.7. Plans d’Autoprotecció (PAU) del Decret 30/2015 Pla

1.350,00

3.8. Informe de Plans d’Autoprotecció (PAU) del
Informe
Decret 30/2015 per a la seva homologació

161,25

3.9. Al·legacions a Plans d’Autoprotecció (PAU) que
l’Annex I.A del Decret 30/2015 que afectin al Al·legacions
municipi

161,25

3.10. Informe de seguretat

25,00 – T. Mínima
250,00

Hora

Hora (Presencial o des del
3.11. Altres serveis de protecció civil no inclosos Consell Comarcal de la
33,00
anteriorment
Noguera a partir de 10
minuts)
4. INFORMÀTICA
Hora (Presencial o des del
Consell Comarcal de la
25,00
Noguera a partir de 10
minuts)

4.1. Serveis informàtics
5.POLÍTIQUES D'IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

5.2. Serveis
discriminació

plans

de

d’igualtat

polítiques

interns

d’igualtat

dels

i

Hora

12,00

Hora (Presencial o des del
no Consell Comarcal de la
12,00
Noguera a partir de 10
minuts)

Aquestes tarifes dels preus públics no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA) que es
repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.
Les tarifes dels serveis que tinguin com a unitat base del càlcul l’hora inclouen les despeses
corresponents als desplaçaments que els tècnics del Consell Comarcal realitzin per raó
d’aquestes servei. En la resta de serveis, juntament amb la tarifa es liquidaran a l'entitat
local les despeses corresponents als desplaçaments que, en el seu cas, els tècnics del
Consell Comarcal necessitin realitzar per raó del servei. El preu del quilòmetre de
desplaçament serà el que s'apliqui al personal del Consell Comarcal, en virtut del PacteConveni del personal funcionari i laboral del Consell Comarcal que estigui en vigor.
En totes les tarifes que es calculen per hora de servei, es computarà com a servei efectiu
prestat el temps dels desplaçaments realitzats per raó del servei.
En totes 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
Respecte als serveis 1.16 i 2.12 es lliuraran a l'usuari dos exemplars del projecte en format
paper i un en format digital. A partir del 3r exemplar es liquidaran les tarifes indicades.
Article 5. Bonificació
Preu públic per a la redacció de projectes, informes i al·legacions en l'àmbit de protecció civil.
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5.1. Redacció
Ajuntaments

Es bonifica en un 30% del preu en la revisió de PAM quan la redacció primera hagi estat feta
pels serveis tècnics del consell.
Es bonifica en un 30 % del preu públic l'elaboració de PAM, PEM i PAU quan l'entitat local
aporti documentació necessària per la seva elaboració (planells en format AUTOCAT, projecte
original de l'edifici, etc...).

Article 7. Règim de declaració i ingrés
1. Les quantitats exigides d'acord amb les tarifes contingudes en aquesta ordenança es
liquidaran per cada servei realitzat i/o quan es tracta de prestacions de tracte successiu
dins del mes següent a la prestació del servei. La liquidació es materialitzarà en una
factura.
1. Els preus públics es cobraran mitjançant llistes de cobrament, quan les activitats o serveis
prestats tinguin caràcter periòdic.
2. L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació dels rebuts dels preus públics de
cobrament periòdic en el compte del que es titular.
3. En cas que l'entitat sol·licitant desistís de la prestació del servei o bé el Consell Comarcal
acorda abandonar el servei, es meritarà només el preu públic pels treballs efectuats fins
al moment.
4. Les quotes no satisfetes s'exigiran per la via administrativa de constrenyiment i el
beneficiari serà exclòs del servei.
5. Les despeses ocasionades per la domiciliació bancària, les despeses originades per la
devolució dels rebuts i les altres despeses de gestió de cobrament del deute aniran a
càrrec de l'usuari.
DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin acomplert els tràmits de publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província previstos a l’article 66.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i continuarà
vigent mentre no sigui modificada o derogada.
Diligència de Secretaria
La darrera modificació d'aquesta ordenança, i en conseqüència la seva redacció actual, va
ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 3 d'octubre de 2019
i va estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 201 de 17 d'octubre de 2019, al diari
“La Mañana” en data 11 d’octubre de 2019 i al tauler d'edictes comarcal, no havent-se
presentat reclamacions ni al·legacions, pel que ha esdevingut definitivament aprovada. Ha
estat publicat el seu text íntegre en el BOP de Lleida núm. 203 de data 18 de desembre de
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Article 6. Meritament
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització
de l’activitat,
a) En la redacció d'estudis, plans, projectes, informes i/o al·legacions en la seva finalització i
lliurament.
b) En la prestació de serveis d'assessorament tècnic, informàtic, direccions d'obra i altres,
mensualment per terminis vençuts.
El consell comarcal potestativament podrà exigir un dipòsit previ a compte de la liquidació
final, si hom ho considera oportú per raó dels costos del procediment i/o altres raons
objectives.

2019. Entra en vigor el dia 1 de gener de 2020 i manté la seva vigència fins que es modifiqui
o es derogui expressament.

Vist i plau,
EL PRESIDENT,

Codi Validació: 7Z9RCA2ZHX5ZN26DAR47YZEQG | Verificació: https://ccnoguera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

Balaguer, document signat electrònicament.
EL SECRETARI

