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núm. 3583
cOnsOrci riPOLLÈs desenVOLUPAment 

Anunci sobre l’aprovació definitiva de tres ordenances reguladores de preus públics 

En data 28 de gener de 2015 es va aprovar inicialment les ordenances següents:

- Modificació de l’ordenança reguladora de l’acció concertada de les Càpsules d’Emprenedoria del Centre d’Empreses del 
Ripollès.

- Modificació de l’ordenança reguladora de l’acció concertada del viver d’empreses del Ripollès.
- Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis realitzats pel Consorci Ripollès Desenvolupament.

L’expedient i el contingut de les ordenances ha estat exposat al públic mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona núm. 29 de data 12 de febrer de 2015 , en el tauler d’anuncis del Consorci i a la pàgina web.

Transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, reclamacions i/o objeccions, quedant les 
ordenances definitivament aprovades, i en conseqüència es procedeix a la seva publicació íntegra en compliment d’allò 
establert a l’article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i també de l’article 178 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya:

“ORDENANÇA REGULADORA DE L’ACCIÓ CONCERTADA DE LES CÀPSULES D’EMPRENEDORIA DEL CENTRE 
D’EmPRESES DEL RIPOLLÈS

article 1. Objecte de l’acció concertada 
1. És objecte del Consorci Ripollès Desenvolupament, entre d’altres, la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i 

ocupació; la promoció, el suport i la participació en activitats econòmiques i la promoció d’iniciatives empresarials, en tant 
que són objectius i finalitats que responen  a l’interès de la comarca i dels ens que formen part del Consorci.

2. L’objectiu del Centre d’Empreses del Ripollès del Consorci Ripollès Desenvolupament és el d’ajudar a la creació i a la 
consolidació d’activitats empresarials posant a disposició dels emprenedors espais i serveis per desenvolupar i consolidar 
la seva iniciativa empresarial. 

3. El Centre d’Empreses del Ripollès del Consorci Ripollès Desenvolupament promou la utilització dels espais habilitats 
per a desenvolupar activitats empresarials, per part d’empreses de nova creació i/o procés de consolidació, sempre i 
quan l’activitat desenvolupada s’adeqüi al model d’instal·lació existent i posa a disposició, de les empreses ubicades en el 
mateix, de serveis comuns bàsics que facilitin la gestió durant el procés de consolidació empresarial. També disposa del 
servei de domiciliació per a empreses no ubicades en el Centre d’Empreses.

4. Els objectius anteriors són compatibles amb la modalitat d’acció concertada per al foment de les activitats econòmiques a 
la comarca del Ripollès.

article 2. Objecte de l’ordenança
L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació de l’acció concertada en matèria de promoció d’iniciatives empresarials i, 
específicament, l’acolliment d’aquestes en els espais tipus despatx, propietat del Consorci Ripollès Desenvolupament o que 
té adscrits i encomanada l’administració, per tal de que els utilitzin empreses (persones físiques o jurídiques) que inicien o 
consoliden l’activitat empresarial en el seus primers anys de vida.

article 3. Caràcter de domini públic
El Centre d’Empreses del Ripollès té caràcter de bé immoble de domini públic, destinat específicament a aquest acolliment 
d’iniciatives empresarials que, si bé és una activitat que pot prestar la iniciativa privada, la realitzada té un component de 
foment d’activitats empresarials que no concorre en aquella iniciativa privada.

article 4.  L’acolliment objecte de l’acció concertada. 
L’acolliment d’activitats empresarials consisteix en l’ús dels espais del Centre d’Empreses del Ripollès i els serveis 
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complementaris que es presten per part dels titulars d’aquelles activitats d’iniciativa empresarial que han estat objecte 
d’adjudicació, d’acord amb l’article 11 d’aquesta Ordenança.

article 5. naturalesa administrativa del conveni d’acció concertada.
La concertació de l’ús dels espais i serveis per a les activitats empresarials beneficiades s’instrumenta mitjançant conveni o 
concert de naturalesa administrativa, d’acord amb les disposicions reguladores de la utilització de béns de domini públic i 
amb la percepció dels preus públics per part del Consorci.

article 6.  Temps d’inici de l’activitat empresarial
S’admetran projectes empresarials que es comprometin a iniciar la seva nova activitat empresarial al despatx adjudicat en el termini 
màxim d’1 mes des de la data de recepció de la notificació d’adjudicació. També s’admetran empreses de fins 1 any d’antiguitat 
que es comprometin, així mateix, a iniciar la seva activitat al despatx adjudicat en el termini màxim d’1 mes. En casos excepcionals 
i suficientment fonamentats la Comissió Executiva podrà admetre empreses o activitats de més d’1 any d’antiguitat.

article 7. Temps d’estada
El temps d’estada de les empreses a les Càpsules d’Emprenedoria del Centre d’Empreses del Ripollès serà de 1 a 3 anys.  En 
casos excepcionals i suficientment fonamentats la Comissió Executiva podrà ampliar aquest temps d’estada.

article 8 . Espais de les Càpsules d’Emprenedoria del Centre d’Empreses del Ripollès
Els espais del Centre d’Empreses del Ripollès són els següents:

Lloc
Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Despatx 4
Despatx 5
Despatx 6
Sala Polivalent

article 9. Preus públics dels espais
9.1. Els preus públics establerts per les Càpsules d’emprenedoria del Centre d’Empreses del Ripollès es basen en el concepte 
d’escalabilitat, i s’adapten a les fases de vida de les empreses durant la seva estada, que és de com a màxim 3 anys, atenent a 
les circumstàncies actuals 
 
S’estableixen els següents preus públics per mes:

tipus espai m2 preu lloguer / m2 (sense iva) Preu/mensual/despatx
Despatx 1 -4 16,65 7,70 € 128,21€
Despatx 5 28,45 7,70 € 219,07€
Despatx 6 25,20 7,70 € 194,04€

En els casos dels despatxos el preu de lloguer inclou: connectivitat, llum, aigua, climatització i neteja d’espais comuns.

9.2. Els preus establerts en el punt anterior s’actualitzaran anualment, de forma automàtica, amb efectes a 1 de gener, d’acord 
amb les variació durant l’any anterior de l’Índex de Preus al Consum. 

9.3 En cas de millora en la conjuntura econòmica, es podran modificar els preus a l’alça, però amb la finalitat de garantir la 
planificació dels costos en els projectes implantats, els nous preus s’aplicaran a les noves iniciatives.

article 10. Preus públics dels serveis
10.1. Pel 2011 s’estableixen els següents preus públics per mes:

servei preu (sense iva)
Fotocòpia b/n 0,03 €
Fotocòpia color 0,07 €
Lloguer sala polivalent (no llogaters) 60,00€ / dia
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10.2. Els preus establerts en el punt anterior s’actualitzaran anualment, de forma automàtica, amb efectes a 1 de gener, d’acord 
amb les variació durant l’any anterior de l’Índex de Preus al Consum.

article 11. Procediment d’adjudicació
11.1 El conveni o concert administratiu s’adjudicarà mitjançant concurs obert.

11.2 La concertació es realitzarà en aplicació del principi de lliure concurrència, mitjançant la publicació de les bases de 
concertació i d’acord amb el procediment establert a l’art. 131 del Decret 179/1995, de 13 de juny (Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals).

11.3 Cada vegada que hi hagi un espai pendent d’ocupar es publicarà a la premsa comarcal una convocatòria, especificant-
ne les característiques, per tal de que les persones físiques i jurídiques amb una iniciativa empresarial apunt de crear o 
amb una empresa creada de menys d’1 any d’antiguitat s’hi puguin presentar en un termini de 15 dies naturals, des de 
la seva publicació, mitjançant instància al registre del Consorci Ripollès Desenvolupament, aplicant les mateixes bases 
publicades als diaris oficials fins que aquestes no siguin modificades.

11.4 És requisit indispensable, per accedir al concurs, presentar, conjuntament amb la instància, la memòria del projecte, 
d’acord amb els principis següents:
a) Dades personals de l’emprenedor/a
b) nom del projecte
c) Forma jurídica de l’empresa
d) Objecte de l’activitat
e) mercat: Tipus de clients i línies de productes o serveis
f) Singularitat i aspectes diferencials de l’empresa pel que fa a la competència
g) Pla de finançament: recursos propis, crèdits i préstecs, capitalització de les prestacions per desocupació, altres
h) Pla d’inversions i despeses inicials (maquinària, instal·lacions, utillatges, elements de transport, mobiliari, drets de 

traspàs patents i marques, dipòsits i fiances, etc.)
i) Facturació prevista durant el primer any
j) Punts forts i punts febles de la iniciativa empresarial

11.5 També és requisit indispensable, per accedir al concurs, presentar la següent documentació administrativa:
a) DnI o fotocòpia compulsada del mateix, del signant de la sol·licitud, així com de totes aquelles persones que formen 

part del projecte si no és un projecte individual.
b) Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social.
c) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
d) alta de l’Impost d’activitats Econòmiques, si l’empresa està constituïda.
e) Estatuts davant notari, si l’empresa està constituïda.
f) Representant legal, si l’empresa està constituïda.
g) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o d’incapacitat, per a contractar amb 

l’administració, previstes en la legislació vigent.

11.6 L’adjudicació s’efectuarà entre les sol·licituds presentades en el termini establert, tenint en compte la capacitat i la 
idoneïtat dels candidats, sens perjudici del dret del Consorci a declarar desert el concurs.  En aquest últim cas es tornarà 
a convocar concurs.

11.7 L’òrgan d’adjudicació serà la Comissió Executiva del Consorci Ripollès Desenvolupament. Entre d’altres seran 
circumstàncies a valorar conjuntament i discrecionalment, per la resolució dels concurs, les següents:

Criteris Punts
tipus d’activitat 30
viabilitat tècnica i econòmica del projecte 20
caràcter innovador 20
creació de llocs de treball 20
potencialitat de creixement 20
sinergies amb altres activitats econòmiques de la comarca 10
diversificació del teixit econòmic 10
sostenibilitat mediambiental 10
qualsevol altre criteri que l’òrgan d’adjudicació cregui oportú valorar 10
Total 150
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11.8 L’òrgan d’adjudicació establirà, així mateix, el número d’anys de l’acció concertada que quedaran especificats en el 
conveni o contracte d’acció concertada.

article 12. Conveni d’acció concertada pel foment d’iniciatives empresarials
S’establirà un Conveni d’acció concertada pel foment d’iniciatives empresarials, modalitat Viver d’Empreses, entre 
l’adjudicatari i el Consorci Ripollès Desenvolupament. 

article 13.  Pagament de les despeses
Els adjudicataris han de satisfer, amb periodicitat mensual, mitjançant rebuts domiciliats al compte de l’adjudicatari detallat 
en el corresponent conveni d’acció concertada, les despeses que es derivin del lloguer dels espais i dels serveis que hagin 
utilitzat.  

article  14. Seguiment i control de l’acció concertada
Correspon al Consorci Ripollès Desenvolupament el seguiment i control de l’activitat de les empreses acollides a l’acció 
concertada, als efectes de compliment efectiu de les condicions de la concertació.

article  15. Suspensió i revocació de l’acció concertada

15.1 S’aplicaran els supòsits de suspensió i revocació de l’acció concertada previstos a l’article 135 del Decret 179/1995.

15.2 La revocació, tramitada d’acord amb la disposició esmentada, comportarà el cessament immediat de l’ús dels locals i 
serveis, sense cap dret a indemnització, i fonamentarà, si és necessari, les accions administratives de recuperació d’ofici i 
desnonament administratiu previstos al Reglament de patrimoni dels ens locals Decret 336/1988, de 17 d’octubre, sense 
cap dret a indemnització.

article 16. Inexistència de relacions de dependència
als efectes pertinents, es fa constar que l’adjudicatari no queda en relació de dependència respecte del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, que l’ús del bé és temporal, reconeixent ambdues parts expressament que l’adjudicatari, de cap manera 
està en relació de dependència respecte al Consorci Ripollès Desenvolupament, ni que aquest dirigeix l’activitat a realitzar, 
limitant-se  a cedir l’ús dels espais, per la qual cosa no es fa responsable ni directa ni subsidiàriament dels danys dels materials 
com personals o morals, que per acció o omissió de qualsevol classe puguin produir-se a l’edifici referit (article 75.4 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre).

Disposició derogatòria.
Queda derogats els preus públics de l’Ordenança Reguladora de l’acció concertada del viver d’empreses del Consorci Ripollès 
Desenvolupament publicada al BOP de Girona núm. 106 de 2 de juny de 2011.

“ ORDENANÇA REGULADORA DE L’ACCIÓ CONCERTADA DEL VIVER D’EMPRESES DEL RIPOLLÈS

article 1. Objecte de l’acció concertada 
5. És objecte del Consorci Ripollès Desenvolupament, entre d’altres, la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i 

ocupació; la promoció, el suport i la participació en activitats econòmiques i la promoció d’iniciatives empresarials, en 
tant que són objectius i finalitats que responen  a l’interès de la comarca i dels ens que formen part del Consorci.

6. L’objectiu del Viver d’Empreses del Ripollès del Consorci Ripollès Desenvolupament és el d’ajudar a la creació i a 
la consolidació d’activitats empresarials posant a disposició dels emprenedors espais i serveis per desenvolupar i 
consolidar la seva iniciativa empresarial. 

7. El Viver d’Empreses del Ripollès del Consorci Ripollès Desenvolupament promou la utilització dels espais habilitats per 
a desenvolupar activitats empresarials, per part d’empreses de nova creació i/o procés de consolidació, sempre i quan 
l’activitat desenvolupada s’adeqüi al model d’instal·lació existent i posa a disposició, de les empreses ubicades en el 
mateix, de serveis comuns bàsics que facilitin la gestió durant el procés de consolidació empresarial. També disposa del 
servei de domiciliació per a empreses no ubicades en el Viver d’Empreses.

8. Els objectius anteriors són compatibles amb la modalitat d’acció concertada per al foment de les activitats econòmiques 
a la comarca del Ripollès.
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article 2. Objecte de l’ordenança
L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació de l’acció concertada en matèria de promoció d’iniciatives empresarials i, 
específicament, l’acolliment d’aquestes en els espais tipus nau, propietat del Consorci Ripollès Desenvolupament o que té 
adscrits i encomanada l’administració, per tal de que els utilitzin empreses (persones físiques o jurídiques) que inicien o 
consoliden l’activitat empresarial en el seu primer any de vida.

article 3. Caràcter de domini públic
El Viver d’Empreses del Ripollès del Consorci Ripollès Desenvolupament té caràcter de bé immoble de domini públic, destinat 
específicament a aquest acolliment d’iniciatives empresarials que, si bé és una activitat que pot prestar la iniciativa privada, la 
realitzada té un component de foment d’activitats empresarials que no concorre en aquella iniciativa privada.

article 4.  L’acolliment objecte de l’acció concertada. 
L’acolliment d’activitats empresarials consisteix en l’ús dels espais del Viver d’Empreses del Ripollès i els serveis complementaris 
que es presten per part dels titulars d’aquelles activitats d’iniciativa empresarial que han estat objecte d’adjudicació, d’acord 
amb l’article 11 d’aquesta Ordenança.

article 5. naturalesa administrativa del conveni d’acció concertada.
La concertació de l’ús dels espais i serveis per a les activitats empresarials beneficiades s’instrumenta mitjançant conveni o 
concert de naturalesa administrativa, d’acord amb les disposicions reguladores de la utilització de béns de domini públic i 
amb la percepció dels preus públics per part del Consorci.

article 6.  Temps d’inici de l’activitat empresarial
S’admetran projectes empresarials que es comprometin a iniciar la seva nova activitat empresarial al despatx o nau adjudicat 
en el termini màxim d’1 mes des de la data de recepció de la notificació d’adjudicació. També s’admetran empreses de fins 
1 any d’antiguitat que es comprometin, així mateix, a iniciar la seva activitat al despatx o nau adjudicat en el termini màxim 
d’1 mes. En casos excepcionals i suficientment fonamentats la Comissió Executiva podrà admetre al Viver d’Empreses del 
Ripollès empreses de més d’1 any d’antiguitat.

article 7. Temps d’estada
El temps d’estada de les empreses al Viver d’Empreses del Ripollès serà de 1 a 5 anys. La determinació dels anys d’estada 
vindrà donat pel tipus i volum d’inversió que l’empresa hagi de realitzar en l’espai que ocuparà, seguint la condició de a més 
inversió més anys d’estada. En casos excepcionals i suficientment fonamentats la Comissió Executiva podrà ampliar aquest 
temps d’estada.

article 8 . Espais del Viver d’Empreses del Ripollès
Els espais del Viver d’Empreses del Ripollès són els següents:

Espai m2 Possibilitat d’altell
nau 1 180 Si
nau 2 60 no
nau 3 100 no
nau 4 60 no
nau 5 60 Si
nau 6 60 Si

article 9. Preus públics dels espais
9.1. Els preus públics establerts per les naus del Viver d’Empreses del Ripollès es basen en el concepte d’escalabilitat, i s’adapten 
a les fases de vida de les empreses durant la seva estada, que és de com a màxim 5 anys, atenent a les circumstàncies actuals 
 
S’estableixen els següents preus públics per mes:
tipus espai any estada preu lloguer / m2 (sense iva)
nau primer 1,20 €
nau segon 1,30 €
nau tercer 1,50€

En el cas de fer-se l’altell en les naus que disposen de l’espai, l’any següent s’hi inclouran els m2 d’aquest a l’hora de calcular 
el preu de lloguer.
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9.2. Els preus establerts en el punt anterior s’actualitzaran anualment, de forma automàtica, amb efectes a 1 de gener, d’acord 
amb les variació durant l’any anterior de l’Índex de Preus al Consum. 

9.3 En cas de millora en la conjuntura econòmica, es podran modificar els preus a l’alça, però amb la finalitat de garantir la 
planificació dels costos en els projectes implantats, els nous preus s’aplicaran a les noves iniciatives.

article 10. Preus públics dels serveis
10.1. Pel 2009 s’estableixen els següents preus públics per mes:

servei preu (sense iva)
domiciliació per empreses no instal·lades al viver d’empreses 76,00 €
aDSL 18,50 €
fotocòpies 0,07 €

10.2. Els preus establerts en el punt anterior s’actualitzaran anualment, de forma automàtica, amb efectes a 1 de gener, d’acord 
amb les variació durant l’any anterior de l’Índex de Preus al Consum.

article 11. Procediment d’adjudicació
11.9 El conveni o concert administratiu s’adjudicarà mitjançant concurs obert.

11.10 La concertació es realitzarà en aplicació del principi de lliure concurrència, mitjançant la publicació de les bases de 
concertació i d’acord amb el procediment establert a l’art. 131 del Decret 179/1995, de 13 de juny (Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals).

11.11 Cada vegada que hi hagi un espai del Viver d’Empreses del Ripollès pendent d’ocupar es publicarà a la premsa 
comarcal una convocatòria, especificant-ne les característiques, per tal de que les persones físiques i jurídiques amb 
una iniciativa empresarial apunt de crear o amb una empresa creada de menys d’1 any d’antiguitat 

11.12 s’hi puguin presentar en un termini de 15 dies naturals, des de la seva publicació, mitjançant instància al registre del 
Consorci Ripollès Desenvolupament, aplicant les mateixes bases publicades als diaris oficials fins que aquestes no 
siguin modificades.

11.13 És requisit indispensable, per accedir al concurs, presentar, conjuntament amb la instància, la memòria del projecte, 
d’acord amb els principis següents:
k) Dades personals de l’emprenedor/a
l) nom del projecte
m) Forma jurídica de l’empresa
n) Objecte de l’activitat
o) mercat: Tipus de clients i línies de productes o serveis
p) Singularitat i aspectes diferencials de l’empresa pel que fa a la competència
q) Pla de finançament: recursos propis, crèdits i préstecs, capitalització de les prestacions per desocupació, altres
r) Pla d’inversions i despeses inicials (maquinària, instal·lacions, utillatges, elements de transport, mobiliari, drets de 

traspàs patents i marques, dipòsits i fiances, etc.)
s) Facturació prevista durant el primer any
t) Punts forts i punts febles de la iniciativa empresarial

11.14 També és requisit indispensable, per accedir al concurs, presentar la següent documentació administrativa:
h) DnI o fotocòpia compulsada del mateix, del signant de la sol·licitud, així com de totes aquelles persones que 

formen part del projecte si no és un projecte individual.
i) Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social.
j) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
k) Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques, si l’empresa està constituïda.
l) Estatuts davant notari, si l’empresa està constituïda.
m) Representant legal, si l’empresa està constituïda.
n) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o d’incapacitat, per a contractar 

amb l’administració, previstes en la legislació vigent.

11.15 L’adjudicació s’efectuarà entre les sol·licituds presentades en el termini establert, tenint en compte la capacitat i la 
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idoneïtat dels candidats, sens perjudici del dret del Consorci a declarar desert el concurs.  En aquest últim cas es tornarà 
a convocar concurs.

11.16 L’òrgan d’adjudicació serà la Comissió Executiva del Consorci Ripollès Desenvolupament. Entre d’altres seran 
circumstàncies a valorar conjuntament i discrecionalment, per la resolució dels concurs, les següents

Criteris Punts
tipus d’activitat 30
creació de llocs de treball 20
caràcter innovador 20
viabilitat tècnica i econòmica del projecte 20
potencialitat de creixement 20
sinergies amb altres activitats econòmiques de la comarca 10
diversificació del teixit econòmic 10
sostenibilitat medioambiental 10
qualsevol altre criteri que l’òrgan d’adjudicació cregui oportú valorar 10
Total 150

11.17 L’òrgan d’adjudicació establirà, així mateix, el número d’anys de l’acció concertada que quedaran especificats en el 
conveni o contracte d’acció concertada.

article 12. Conveni d’acció concertada pel foment d’iniciatives empresarials
S’establirà un Conveni d’acció concertada pel foment d’iniciatives empresarials, modalitat Viver d’Empreses, entre 
l’adjudicatari i el Consorci Ripollès Desenvolupament. 

article 13.  Pagament de les despeses
Els adjudicataris han de satisfer, amb periodicitat mensual, mitjançant rebuts domiciliats al compte de l’adjudicatari detallat 
en el corresponent conveni d’acció concertada, les despeses que es derivin del lloguer dels espais i dels serveis que hagin 
utilitzat.  

article  14. Seguiment i control de l’acció concertada
Correspon al Consorci Ripollès Desenvolupament el seguiment i control de l’activitat de les empreses acollides a l’acció 
concertada, als efectes de compliment efectiu de les condicions de la concertació.

article  15. Suspensió i revocació de l’acció concertada
15.3 S’aplicaran els supòsits de suspensió i revocació de l’acció concertada previstos a l’article 135 del Decret 179/1995.

15.4 La revocació, tramitada d’acord amb la disposició esmentada, comportarà el cessament immediat de l’ús dels locals i 
serveis, sense cap dret a indemnització, i fonamentarà, si és necessari, les accions administratives de recuperació d’ofici 
i desnonament administratiu previstos al Reglament de patrimoni dels ens locals Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
sense cap dret a indemnització.

article 16. Inexistència de relacions de dependència
als efectes pertinents, es fa constar que l’adjudicatari no queda en relació de dependència respecte del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, que l’ús del bé és temporal, reconeixent ambdues parts expressament que l’adjudicatari, de cap manera 
està en relació de dependència respecte al Consorci Ripollès Desenvolupament, ni que aquest dirigeix l’activitat a realitzar, 
limitant-se  a cedir l’ús dels espais, per la qual cosa no es fa responsable ni directa ni subsidiàriament dels danys dels materials 
com personals o morals, que per acció o omissió de qualsevol classe puguin produir-se a l’edifici referit (article 75.4 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre).

article 17. Reversió d’obres
Les obres i instal·lacions que l’adjudicatari hagi realitzat en l’espai que ha ocupat,  revertiran al Consorci Ripollès 
Desenvolupament sense cap cost per aquest, en perfecte estat de conservació i lliures de càrregues i gravàmens, al acabar-se 
l’acció concertada per qualsevol causa o motiu.

Disposició derogatòria.
Queda derogats els preus públics de l’Ordenança Reguladora de l’acció concertada del viver d’empreses del Consorci Ripollès 
Desenvolupament publicada al BOP de Girona núm. 101 de 28 de maig de 2009.
“
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“ ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS  REALITZATS PEL 
COnSORCI RIPOLLÈS DESEnVOLuPamEnT

Els Estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament estableixen com una de les seves competències la promoció d’iniciatives 
empresarials, la prestació de serveis i funcions d’assessorament, tutoria i estudi en general.

article 1.- Concepte
De conformitat amb el que preveu l’article  del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora 
d’hisendes locals, el Consorci com a entitat local podrà establir preus públics per a la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la seva competència.

El Consorci Ripollès Desenvolupament està donant suport tècnic i de coordinació a determinats ens dels territori que 
complementen tasques de promoció econòmica en diferents àmbits, i per aquest motiu es necessari establir un preu públics 
per assistència tècnica en treballs qualificats d’assessorament, coordinació i prestació de treballs de suport en matèria de 
promoció econòmica. 

article 2.- Serveis que comprèn l’assistència
- Treballs de coordinació i assessorament per part personal tècnic del Consorci, en matèries de promoció econòmica 

local/comarcal
- assessorament en matèria jurídica i econòmica derivades d’accions de promoció econòmica local/comarcal
- Estudis realitzats per tècnics del Consorci 
- Qualsevol altre que requereixi la formació d’un equip qualificat i que comporti una especial dedicació, tant de temps 

com de personal.

Article 3.- Beneficiaris
Poden ser beneficiaris els ens territorials, així com particulars sempre que l’actuació sol·licitada estigui vinculada a accions de 
desenvolupament local en el territori, vinculades amb el Consorci.

article 4.- Obligats al pagament
neix l’obligació del pagament en el moment de sol·licitar la prestació i estan obligat al pagament quan s’hagi concedit i prestat 
el suport tècnic.

En el cas dels ens territorials que no siguin socis del Consorci estaran obligats a pagar els serveis que es prestin als usuaris 
del seu municipi.

Les relacions entre les parts en podran recollir en un conveni de col·laboració.

article 5.-Procediment i pagament del preu
5.1 S’haurà de formalitzar la sol·licitud per l’ens interessat en el servei. aquesta haurà d’estar degudament signada pel 

responsable de l’entitat.
5.2 El Consorci Ripollès Desenvolupament procedirà a concedir o denegar la prestació del servei mitjançant resolució de 

Presidència.
5.3 L’import del preu per la prestació del servei es farà efectiu prèvia la corresponent facturació.
En cas de serveis prestats pel Consorci a entitats que no siguin membres de l’ens, es procedirà mensualment a efectuar una 
liquidació detallada de les hores dedicades a atendre persones del seu municipi. Es tindran en compte pel càlcul del servei els 
costos d’estructura i la part del servei no subvencionat.

Els imports generats per aquest concepte es podran compensar, d’ofici o a instancia, amb crèdits reconeguts per CRD a favor 
del deutor.

article 6.- Quantia
El cost per hora del servei prestat s’estableix en funció del personal que intervingui en la realització del servei, amb la següent 
escala:

-Tècnic superior
-Tècnic mig
- administratiu
- Cost estructura
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Categoria Preu hora/servei
Tècnic superior 32€/hora
Tècnic mig 29€/hora
administratiu 26€/hora
Cost estructura 60€/hora

Per al càlcul de les indemnitzacions per raó del servei s’aplicaran les quanties previstes al Reial Decret 462/2002, de 24 de 
maig, que regula les indemnitzacions per raó de servei.

article 7.- aplicació de l’IVa
El preu públic que es regula en aquesta ordenança està subjecte a l’aplicació de l’IVa vigent.

article 8.- Competència
Correspon a la Junta de Govern del Consorci Ripollès Desenvolupament la modificació i derogació de la present Ordenança

Disposició Final
La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i es mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.
“

Recursos procedents contra l’acte publicat

Contra l’aprovació de les Ordenances, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província.

Ripoll, 26 de març de 2015 

Josep maria Farrés i Penela 
President 
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