
Pàg. 31Núm. 87 – 7 de maig de 2013

Núm. 5329
diPUtAció de GirOnA 
Intervenció 

Anunci d’aprovació definitiva de la rectificació d’una ordenança fiscal 

El Ple de la Diputació en sessió plenària de 19 de març de 2013 va aprovar amb caràcter provisional la rectificació de l’error 
material de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’assistència en la supervisió de projectes d’obres que es 
relaciona a continuació.

L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte publicat en el BOP número 60 de 26 de març de 2013, al diari 
“El Punt Avui” amb data 28 de març de 2013 i al Diari de Girona de data 27 de març de 2013,  així com al tauler d’anuncis de 
la Corporació.

Vist que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública, l’acord ha quedat aprovat amb caràcter 
definitiu de conformitat amb el que disposa l’acord de Ple de 19 de març de 2013. De conformitat amb el que regula l’article 
17.4 del text refós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es procedeix a la publicació de la rectificació d’error material 
de l’ordenança aprovada.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN LA SUPERVISIÓ DE PROJECTES 
D’OBRES.

L’article 5 queda aprovat amb el següent contingut:

Article 5. Quota tributària

La quantia de la taxa a satisfer per a l’emissió d’informes de supervisió resultarà de l’aplicació del percentatge en tant per mil 
resultant en funció del tram de població al pressupost de referència del projecte sotmès a informe.

Fins a 500 habitants Entre 501 i 2.000 habitants Entre 2.001 i 5.000 habitants Entre 5.001 i 10.000 habitants Més de 10.000 habitants

0,4‰ 0,8‰ 1,1‰ 1,4‰ 1,5‰

La modificació de l’ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i el seu període de vigència es mantindrà fins 
que esdevingui la seva modificació o derogació.

Contra l’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal esmentada es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la província de Girona.
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