ESTABLIMENT I/O MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER SERVEIS
TÈCNICS I ECONÒMICS REALITZATS A FAVOR DELS AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA DEL RIPOLLÈS.
L’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu que els consells comarcals prestaran
l’assistència tècnica, jurídica i econòmica dels municipis.
Aquest Consell ve realitzant fins ara l’assistència tècnica als ajuntaments que es concreta
bàsicament en les següents prestacions:
Redacció de projectes d’obres; de projectes de llicència ambiental; de projectes
d’instal·lacions; d’instruments de planejament general, planejament derivat i redacció
d’instruments de gestió urbanística; redacció de memòries valorades; direccions facultatives
d’obres; emissió d’informes tècnics en relació a peticions de llicències d’obres, llicències
ambientals, sobre inspeccions d’establiments o activitats, o per l’emissió de qualsevol altre
tipus d’informe similar.
Servei d’entrada de comptabilitat que es presta a aquells ajuntaments menors de 500
habitants respecte dels quals no s’ha assumit el Servei de Secretaria - Intervenció.
Servei d’entrada de comptabilitat que es pugui prestar a aquells ajuntaments
majors de 500 habitants.
Tanmateix és també voluntat d’aquest Consell assistir als ajuntaments de la comarca,
que ho sol·licitin, en:
La redacció dels projectes de legalització d’instal·lacions elèctriques del sector
terciari i/o industrial, d’enllumenat públic, de calefacció, aigua calenta sanitària i
climatització, i instal·lacions receptores de gas natural;
Realització d’auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials i d’enllumenat.
Redacció de plans d’acció d’energia sostenible, PAES i plans d’autoprotecció (PAU)
juntament amb la seva revisió i implantació.
Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció en el sentit que l’article 41 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, preveu que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació
dels serveis o la realització d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que no
concorrin cap de les circumstàncies següents:
1.- Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels interessats.
2.- Que no es prestin pel sector privat.
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Que l’import del preu públic ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada. Si bé quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic
que així ho aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit que preveu l’apartat
anterior. En aquests casos s’ha de consignar als pressupostos de l’entitat les dotacions
oportunes per cobrir la diferència resultant si n’hi ha.
Atès que el Plenari comarcal en sessió celebrada en data de 19 de juliol de 2011 va acordar
delegar totes aquelles competències del Ple, que de conformitat amb la legislació vigent
siguin delegables, i que no hagin estat delegades expressament a qualsevol altre òrgan;
Que l’anterior acord fou publicat al BOPG núm. 144, de 29 de juliol de 2011;
Que l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic i procediment
administratiu comú preveu que el període d’informació pública, per aquells procediments
que no el tinguin establert reglamentàriament, serà de 20 dies des de la publicació al butlletí
oficial corresponent.
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar l’establiment i/o modificació dels preus públics que s’indiquen a
continuació:
PROJECTES
D’OBRES
Ajuntaments als que es
presta el servei de tècnic
municipal i la població
és inferior o igual a 1000
habitants
Ajuntaments als que es
presta el servei de tècnic
municipal i la població
és superior a 1000
habitants
Ajuntaments als que es
presta el servei de
secretaria i intervenció
Ajuntaments menors de
1.000 habitants als que
no es presta el Servei de
Secretaria i Intervenció,
ni tècnic municipal
Ajuntaments amb més
de 1.000 habitants als
que no es presta el
Servei de Secretaria i
Intervenció, ni tècnic
municipal

P.E.M.

P.E.M.

P.E.M.

P.E.M.

P.E.M.

< 30.000 € < 100.000 € < 175.000 € < 350.000 € > 350.000 €

1.057 €

2.466 €

4.579 €

9.158 €

12.328 €

1.321 €

3.082 €

5.724 €

11.448 €

15.410 €

1.321 €

3.082 €

5.724 €

11.448 €

15.410 €

1.717 €

4.007 €

7.441 €

14.882 €

20.033 €

1.981 €

4.623 €

8.586 €

17.171 €

23.115 €
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En aquests preus en cap cas estan incloses les despeses d’estudis externs ( com poden se
aixecament de topogràfics, estudis geotècnics, etc.) que aniran sempre amb càrrec al
respectiu Ajuntament.
PROJECTES DE LLICÈNCIA
AMBIENTAL
M2 DE LOCAL QUE OCUPA
L’ACTIVITAT
Fins a 300 m2
De més de 300 fins a 1000 m2
De més de 1000 m2

ANNEX I
DECRET
143/2003

ANNEX II
DECRET
143/2003

ANNEX III
DECRET
143/2003

1.200,00 €
2.160,00 €
4.320,00 €

1.020,00 €
1.800,00 €
3.600,00 €

780,00 €
1.380,00 €
2.760,00 €

PROJECTES
D’INSTAL· LACIONS

PREU

P.E.M. <30.000 €

900,00

P.E.M. <60.000 €

1.800,00

P.E.M. <90.000 €

2.700,00

P.E.M. <135.000 €

4.050,00

P.E.M. <175.000 €

5.250,00

P.E.M. <250.000 €

7.500,00

P.E.M. <350.000 €

10.500,00

P.E.M. >350.000 €

15.000,00

REDACCIONS
D’INSTRUMENTS
DE
PLANEJAMENT
GENERAL
I
PLANEJAMENT DERIVAT, I REDACCIÓ D’INSTRUMENTS DE GESTIÓ
URBANÍSTICA.

TIPOLOGIA D’AJUNTAMENT

PREU HORA

Ajuntaments als que es presta el servei de tècnic municipal o
el de secretaria i intervenció

45,00

Ajuntaments menors de 1.000 habitants als que no es presta
el servei de secretaria i intervenció, ni tècnic municipal

60,00

Ajuntaments amb més de 1.000 habitants als que no es presta
el servei de secretaria i intervenció, ni tècnic municipal

80,00
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REDACCIONS DE MEMÒRIES VALORADES, PER DIRECCIONS D’OBRES I
INFORMES TÈCNICS

Per la redacció de memòries valorades s’estipula el preu de 45 €/ hora. La fracció més petita
d’hora a facturar serà ¼.
Per les direccions facultatives d’obres s’estipula l’import de 45 €/ hora.. La fracció més
petita d’hora a facturar serà ¼.
Per l’emissió d’informes tècnics sobre llicències d’obres, llicències ambientals, sobre
inspeccions d’establiments o activitats, o per l’emissió de qualsevol altre tipus d’informe
similar en temps de dedicació als anteriors, s’estableix un preu públic de 120,00 €
ENTRADA DE LA COMPTABILITAT

Per l’entrada de la comptabilitat i realització de les tasques inherents a la mateixa, en
ajuntaments o altres entitats públiques menors de 500 habitants de la comarca del Ripollès
respecte dels quals no s’ha assumit o no es presta el Servei de Secretaria - Intervenció:
Municipis
Municipis
Municipis
Municipis

fins a 200 habitants................. 4.000,00 €
de 201 a 500 habitants............. 8.000,00 €
de 501 a 1.000 habitants..........16.000,00 €
de més de 1.000 habitants....... 45,00 €/hora o fracció.

REDACCIONS DE PROJECTES DE LEGALITZACIÓ DE LES SEGÜENTS
INSTAL· LACIONS

Paràmetre: Kilowatt

Projecte de legalització
d’instal· lacions elèctriques
sector terciari i/o industrial

Fins a 25 Kw

900€

25 - 50 Kw

1400€

50 - 150 Kw

1600€

Paràmetre: Punts de llum

Enllumenat públic

0-10

850€

10-50

1300€

50-100

1600€
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Kilowatt

Instal· lacions de calefacció
i A.C.S. i climatització

70 – 150 Kw

1400€

150 – 300 Kw

2000€

Més de 300 Kw

2000€ + ( 2,1€ * Kw)

Paràmetre: m3 / hora

Instal· lació receptora de
gas natural

Fins a 20 m 3 /h

800€

20 – 50 m 3 /h

1100€

50 – 100 m 3 /h

1400€

*Preus sense taxes ni visats.
REALITZACIÓ D’AUDITORIES ENERGÈTIQUES
Paràmetre: m2

Edificis i serveis no
industrials

Fins a 500 m 2

2.000 €

500 – 1000 m 2

2.750 €

1000 – 2000 m 2

3.500 €

2000 – 4000 m 2

4.250 €

Paràmetre: punts de llum

Enllumenats públics

Fins a 50

1.200 €

De 50 a100

1.400 €

De 100 a 300

1.600 €

De 300 a 500

1.800 €
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REDACCIÓ DE PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE
Nombre d’habitants
municipi

Redacció PAES

Menys de 1.000 habitants

2.331 €

De 1.000 a 5.000 habitants

3.390 €

De 5.000 a 10.000 habitants

5.085 €

Més de 10.000 habitants

8.474 €

REDACCIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ I PLANS D’ACTUACIONS
MUNICIPALS
Pla de:

Preu

Autoprotecció: PAU

800 €

Actuacions Municipals:PAM

700 €

Una vegada feta la redacció dels PAM’s i PAU’s neix la necessitat de fer la revisió i la
implantació d’aquests plans en un futur proper i el preu a aplicar per cada un dels serveis és
el següent:

Pla de:

Preu

Revisió d’un pla

500 €

Implantació: sessió
informativa

400 €

Implantació: organització
d’un simulacre

500 €

Els preus anteriors es veuran incrementats per aplicació de l’l’IVA que correspongui
en cada moment.
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Segon. Exposar al públic el present acord pel termini de 20 dies hàbils, a través d’edictes
que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis d’aquest
Consell, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions i reclamacions
que estimin pertinents. En el cas que no es presentin al·legacions en aquest termini l’acord
adoptat s’entendrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou al respecte.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció d’aquest Consell per al seu coneixement
i a l’efecte que correspongui.
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