ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Article 1. Fonament
De conformitat amb el que disposa l’article 41 del Text refós de la de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, el Consell estableix l’ordenança general reguladora dels preus
públics comarcals per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la
seva competència.
Article 2. Objecte
1.- Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots els preus
públics que pot establir el Consell Comarcal i, pe tant, regula l’establiment, la
fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics que regeixen el Capítol IV del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altres normes
concordants sobre hisendes locals i altres normes concordants sobre hisendes
locals.
2.- La regulació de cada preu públic contindrà els elements indispensables per
a la fixació de les tarifes corresponents i si s’escau, aquells criteris específics
de gestió, liquidació o recaptació que siguin necessaris per a facilitar la seva
gestió. La present regulació general es directament aplicable a totes els preus
públics comarcals i es considerarà part integrant de la regulació de cadascun
d’aquests.
Article 3. Definició
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que
se satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades
en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel
sector privat, siguin de sol.licitud voluntària per part dels administrats.
Article 4. Pagament
1.- Tenen l’obligació de pagar els preus públics comarcals els que es beneficiïn
dels serveis o activitats pels quals s’han de satisfer aquells, encara que no
hagin demanat la corresponents autorització o prestació..
2.- El pagament dels preus públics per a serveis o aprofitaments efectuats i no
prèviament autoritzats o que ultrapassin els límits de l’autorització no
comporten la legalització de les utilitzacions o prestacions no autoritzades i és
compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l’aprofitament i
amb les sancions o altres mesures que corresponguin.

Article 5. Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’inicia la prestació del servei o la
realització de l’activitat, si bé el Consell Comarcal pot exigir el dipòsit previ de
l’import total o parcial.
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic encara que no
hagi estat autoritzat.

Article 6. Establiment i fixació dels preus públics
1.- L’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple del Consell
Comarcal sens perjudici de les facultats de delegació en el Consell de
Presidència, de conformitat amb l’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2005,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes
Locals.
2.- Els acords d’establiment, supressió i modificació dels preus públics
comarcals que aprovi el Consell de Presidència en virtut de delegació es
`publicaran integrament al BOP i es donarà publicitat del text íntegre dels
mateixos mitjançant qualsevol mitjà de comunicació telemàtic que garanteixi la
seva difusió.
3.- El Consell Comarcal pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació
dels preus públics establerts pel Consell Comarcal corresponents als serveis
públics a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no en
cobreixin el cost de la prestació.
4.- Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics
comprenen l’Impost sobre el valor afegit que es repercutirà d’acord amb el tipus
vigent. Qualsevol variació del tipus vigent de l’Impost sobre el Valor Afegit
s’aplicarà automàticament a les tarifes dels preus públics des del moment de la
seva vigència.
Article7. Quantia dels preus públics
1.- L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim els cost del servei
prestat o de l’activitat realitzada.
2.- Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho
aconsellin, el Consell Comarcal podrà fixar preus públics per sota del cost del
servei prestat o de l’activitat realitzada. En aquests casos s’han de consignar
en els pressupostos comarcals les dotacions oportunes per a la cobertura de la
diferència resultant.
3.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l’apartat anterior,
inclosa la manca de capacitat econòmica de l’obligat, apart d’aquelles que es
deriven de les conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a
la gratuïtat de la prestació del servei.

4.- Qualsevol proposta d’establiment o modificació de preus públics ha d’anar
acompanyada d’una memòria econòmica-financera que justifiqui l’import dels
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.
Article 8. Gestió dels preus públics
1.- El Consell Comarcal podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació.
2.- El Consell Comarcal pot exigir dels usuaris totes les declaracions o les
aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real
d’utilització del servei i en pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
3.- Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el
servei o l’activitat no es presta o desenvolupa, l’import corresponen serà
retornat a qui l’hagi efectuat.
4.- Per al pagament del preu públic, el Consell Comarcal `pot establir períodes
de venciment, mitjançant el reglament del mateix servei o el corresponent text
regulador del preu públic en concret.
Article 9. Gestió pel cobrament dels preus públics
1.- Quan els preus no es satisfacin en el venciment que els correspon, el
Consell Comarcal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els recàrrecs i els
interessos de demora, de conformitat amb el que s’estableix a l’Ordenança
fiscal general aprovada pel Consell Comarcal.
2.- Per a la recaptació dels preus públics, el Consell Comarcal ostenta les
prerrogatives establertes legalment per a la Hisenda de l’Estat i actua de
conformitat amb els procediments administratius corresponents.
3.- Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu
de constrenyiment.
4.- El període executiu s’inicia l’endemà de l’acabament del període de
cobrament voluntari. La vis de constrenyiment s’inicia amb l’expedició de la
providència de constrenyiment i la justificació administrativa que s’ha intentat el
cobrament o que se n’ha fet el requeriment.

Article 10. Convenis
El Consell Comarcal podrà establir convenis de col·laboració amb entitats,
institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius dels preus
públics, amb la finalitat de simplificar els compliment de les obligacions formals
i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 11. Procediment administratiu per l’establiment i modificació dels
preus públics comarcals
1.- Les àrees gestores comarcals competents per a la gestió administrativa dels
preus públics proposaran, per la seva aplicació a l’inici de l’exercici
pressupostari, l’establiment i modificació dels preus públics a l’Àrea d’Hisenda
abans de l’1 de setembre de l’exercici anterior a aquell en que es proposi la
seva aplicació.
2.- Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics hauran d’anar
acompanyades d’una memòria econòmico-financera on es justifiqui el seu
import i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.
3.- Quan l’import dels preus públics no cobreixi com a mínim el cost del servei
prestat o de l’activitat realitzada, les àrees gestores hauran de manifestar en les
seves propostes les raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que
justifiquin la fixació dels preus públics per sota del cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
4.- El President o el Conseller d’Hisenda hauran d’analitzar les propostes
presentades per les àrees gestores i proposar tanmateix en el seu cas,
l’aprovació de l’establiment o modificació dels preus públics a l’òrgan comarcal
corresponent.
5.- També es podran presentar propostes d’establiment o modificació de preus
públics durant l’exercici pressupostari en el cas de la implantació de nous
serveis comarcal finançats per preus públics o qualsevol altre supòsit que així
ho requereixi

TARIFA I TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (IVA inclòs)
A. Diària:

- 1,5€/dia (anar i tornar) un sol alumne/primer germà
- 1€ (anar i tornar) segon germà
- 0,75 (anar i tornar) tercer germà
B. Curs escolar:

- 264 euros per a l’alumne/a per a tot el curs escolar. Import trimestral:

tres

pagaments de 88 €.
- En cas de dos germans: el segon germà 176 euros per a tot el curs escolar,
sempre que cursi de P3 a 4t d’ESO. Import per trimestres: primer trimestre 59 €,
segon trimestre 59€ i tercer trimestre 58 €.
- En cas de tres o més germans: a partir del tercer germà 88 euros per a tot el curs
escolar, sempre que cursi de P3 a 4t d’ESO. Import per trimestres: primer trimestre
30 €, segon trimestre 29 € i tercer trimestre 29 €.

TRANSPORT ADAPTAT
Es fa la previsió de 5 rutes amb uns preus previstos mensuals de :
Ruta
quota mensual
Berguedà Centre
61,00 €
Alt Berguedà
126,00 €
Baix Berguedà Sud
96,00 €
Baix Berguedà Nord
75,00 €
35,00 €
- Berguedà Centre reduït

-

TARIFA II: PREU MENJADOR ESCOLAR (IVA inclòs)
Es determina uns preus en funció de la despesa que genera cada menjador
escolar gestionat pel Consell Comarcal. És per això que els preus poden sofrir
alguna diferència en funció de les característiques de cada menjador:

ESCOLA LA VALLDAN DE BERGA (6,33€ IVA INCLÒS)
GIRA-SOL DE MONTMAJOR (6,20€ IVA INCLÒS)
ESCOLA PRINCESA LÀSCARIS DE CASSERRES (5,65€ IVA INCLÒS)
ESCOLA LILLET A GÜELL DE LA POBLA DE LILLET (8,70€ IVA INCLÒS)
ESCOLA GALCERAN DE BAGÀ (5,93€ IVA INCLÒS)
El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària.
TARIFA III VENDA DE CUBELLS.
Venda de cubells
Atès que s’ha donat la necessitat de vendre cubells per a la recollida de residus
doncs han d’estar homologats, i han de portar xip, el Consell Comarcal vendrà
els cubells a grans productors i particulars en cas de segones i posteriors
entregues.
El preu serà el mateix que resulti de la compra dels cubells en cada cas ( preu
de cost).
Els contenidors ja amortitzats tindran un cost del 50% d’un de nou.

El pagament es farà en règim d’autoliquidació mitjançant transferència bancària
a un compte del Consell Comarcal, en el que constarà el nom del beneficiari i
concepte. L’entrega del cubell es farà amb la presentació del justificant de
pagament.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 28 d’octubre de 2020, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020.

