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

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 i 132 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, la Diputació de Girona estableix la taxa per la prestació del servei
d’assistència tècnica en l’emissió d’informes de supervisió de projectes d’obres.
Article 2. Objecte
Es regula en aquesta ordenança el servei d’emissió dels informes de supervisió de
projectes d’obres previstos amb caràcter obligatori en l’article 109 i la Disposició
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
que per part dels Ajuntament de la demarcació de Girona es sol·licitin a la Diputació de
Girona.
Article 3. Meritació
La taxa es meritarà en el moment que es presenti a la Diputació la sol.licitud de
l’ajuntament per a l’emissió del corresponent informe de supervisió.
Article 4. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius els
ajuntament que sol·licitin els serveis objecte d’aquesta ordenança.
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.
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Article 6. Pagament
L’import de la taxa per la prestació del servei objecte d’aquesta ordenança s’haurà de
fer efectiva en els terminis de pagament establerts a la legislació tributària, un cop
practicada la corresponent liquidació que serà degudament notificada als interessats.
El deute generat per aquest concepte es podrà compensar, d’ofici o a instància del
municipi interessat, amb crèdits reconeguts per la Diputació a favor del deutor.
Disposició final
La present 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

