ORDENANÇA FISCAL NÚM P8
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER ACCIONS FORMATIVES I SERVEIS DEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Article 1 – FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu
públic per accions formatives organitzades pel Consell Comarcal del Baix Ebre i per la
prestació de serveis generals
Article 2. – CONCEPTE
2.1.- El Consell Comarcal del Baix Ebre pot establir preus públics, per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència, sempre que no es doni cap de
les circumstàncies que especifica l'article 20.1.B) del TRHL.
Han de concórrer les circumstancies següents:
a) Que els serveis o les activitats siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als
administrats.
b) Que els serveis o les activitats es prestin o realitzin pel sector privat.
2.2.- No es poden exigir preus públics pels serveis i les activitats enumerats a l'article 21 del
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
2.3.- En annex es defineixen els serveis o activitats per la prestació dels quals la Diputació
te establerts preus públics i les condicions particulars en les quals neix l’obligació de
pagament, així com totes aquelles especificitats que afectin de forma particular a cadascun
d’ells.

Article 3- FIXACIÓ
3.1. L'establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació,
sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Comissió de Govern.
3.2. La proposta de fixació o modificació de preus públics, s’ha d’acompanyar d’una
memòria econòmico-financera que justifiqui l’import dels preus que es proposen, el grau de
cobertura financera dels costos corresponents, i, en el seu cas, les utilitats derivades de la
realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors de mercat que s’han pres
com a referència, d’acord amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
públics.
Article 4 - OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals s'hagin de satisfer.

Article 5 - MERITACIÓ
Les persones que generin l’obligació de pagament del preu públic, l’han d’autoliquidar
prèviament a l’inici de l’acció, sent necessària la presentació del resguard de pagament.
Article 6 – VIGÈNCIA
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa i les seves disposicions
s’aplicaran a tots els usuaris existents i futurs del servei de transport adaptat de la comarca
del Baix Ebre.

ANNEX 1
1. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE REPROGRAFIA
Obligació al pagament:
1.- L’obligació del pagament del preu públic, neix amb la prestació del servei de reprografia,
moment en què s’ha de fer efectiu el pagament.
2.- Queden exclosos de satisfer la tarifa d’aquest preu públic els serveis del Consell
Comarcal del Baix Ebre per les còpies expedides pel seu propi ús.
Tarifes:
SERVEI
Fotocòpies DIN A 4 B/N ( per full)
Fotocòpies DIN A 3 B/N ( per full)
Fotocòpies DIN A 4 COLOR ( per full)
Fotocòpies DIN A 3 COLOR ( per full)

PREU SENSE IVA
0,085€
0,17 €
0,17 €
0,34 €

PREU AMB IVA
0,10€
0,20€
0,20€
0,40€

ANNEX 2
2. PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACCIONS FORMATIVES
Obligació al pagament:
Estan obligats al Preu Públic les persones que siguin seleccionades per participar en les
accions formatives organitzades pel Consell Comarcal del Baix Ebre.

El fet de no satisfer aquesta liquidació anul·larà immediatament l’accés de l’alumne a l’acció
formativa.

Tarifes:
La tarifa a satisfer per part de l’alumne serà:
Cursos monogràfics de fins a 20 hores lectives

1 € per hora de formació

Cursos de 21 a 30 hores lectives

40 € per curs

Cursos de 31 a 50 hores lectives

90 € per curs

Cursos de 51 a 100 hores lectives

110 € per curs

Cursos de 101 a 150 hores lectives

160 € per curs

Cursos de 151 a 200 hores lectives

240€ per curs

Cursos de més de 200 hores lectives

300 € per curs

Es consideren hores lectives les que s’imparteixen per professorat en aules o espais
habilitats. No es consideren hores lectives les corresponents a les pràctiques per obtenir la
titulació corresponent al curs.
Devolució de l’import:
El Consell Comarcal del Baix Ebre retornarà el 100% del preu públic a aquells alumnes que
en cas de no poder fer el curs subscrit, ho hagin notificat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del
Consell Comarcal del Baix Ebre amb una antelació mínima de 2 dies hàbils abans de l’inici
de l’acció formativa, així com també quan l’anul·lació de l’acció estigui motivada per la
pròpia organització.
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