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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS
D'ASSISTÈNCIA EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA

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 41 a 47 i 148 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 el preu públic per la prestació dels
serveis d'assistència tècnica en la redacció de projectes i direccions d’obres.
Article 2. Objecte
Es regula la prestació de l'assistència tècnica de redacció de memòries valorades,
projectes i direccions d'obra per part dels serveis d'Arquitectura i Enginyeria de la
Diputació de Girona, en base a la petició dels propis ajuntaments i altres ens públics i
a la resolució de la Diputació d'atorgament de l'assistència.
La Diputació acordarà prestar l'assistència tècnica sempre que ho permetin els seus
mitjans tant personals com materials, donant preferència als ajuntaments més
mancats de serveis tècnics i de recursos econòmics, i tenint en compte el següent
ordre de prioritats:
a) Obres que desenvolupin Plans elaborats per la Diputació.
b) Obres incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.
c) Obres en que hi participi la Diputació en el seu finançament.
d) Direccions d'obra de projectes redactats pels serveis de la Diputació.
Article 3. Meritació
L'obligació de pagar el preu públic s'acredita en el moment que es lliura el projecte o
s'executi el servei a l'ens peticionari.
Article 4. Obligats al pagament
Està obligat al pagament del preu públic l'ens públic que se'n beneficiï de la prestació
del servei objecte d'aquesta ordenança.
Article 5. Quantia i obligació de pagament
5.1.a) Redacció i direcció de projectes d'edificació i arquitectura en general.
L'import del preu públic vindrà determinat per la fórmula següent:
P= (Pe x Cm%) x Cp
en la que :
P és l'import del preu públic.
Pe és el pressupost d'execució de l'edificació projectada.
Cm és el Coeficient percentual a aplicar en funció dels metres quadrats i el tram de
població del municipi segons la següent taula (en cas de mancomunitats o altres ens
públics que agrupin a diferents municipis s'atendrà al nombre d'habitants del municipi
amb major població):

Fins a 500
habitants

superfíces (M2)
De 0,00 a 200,00
De 200,00 a 600,00
De 600,00 1.000,00

2,9
2,6
2,4
2,3

Més de 1.000

Fins a 2.000
habitants
5,8
5,2
4,8
4,5

Entre 2.001 i Entre 5.001 i
5.000
10.000
habitants
habitants
8,7
10,5
7,8
9,3
7,2
8,6
6,8
8,1

Més de 10.000
habitants
11,7
10,4
9,6
9,0

Cp és el coeficient de reducció en cas de realització dels treballs parcials segons la
següent taula:
Memòria valorada
Avantpojecte
Projecte bàsic (inclou avantprojecte i memòria)
Projecte executiu
Direcció d'obres

0,10
0,25
0,35
0,30
0,35

5.1.b)
Redacció i direcció de projectes d'urbanització i d'enginyeria en general.
L'import del preu públic vindrà determinat per la fórmula següent:
P= (Pe x Cm%) x Cp
en la que :
P és l'import del preu públic.
Pe és el pressupost d'execució material de l'obra projectada.
Cm és el Coeficient percentual a aplicar en funció dels metres quadrats i el tram de
població del municipi segons la següent taula (en cas de mancomunitats o altres ens
públics que agrupin a diferents municipis s'atendrà al nombre d'habitants del municipi
amb major població):

Pressupost €

Fins a 500
habitants

Entre 501 i
2.000
habitants

De 0,00 a 150.000,00
De 150.000,00 a 650.000,00
De 650.000,00 a 25.000.000,00
Més de 2.500.000,00

1,7
1,3
1,1
0,9

3,3
2,7
2,1
1,8

Entre 2.001 i Entre 5.001 i
Més de 10.000
5.000
10.000
habitants
habitants
habitants
5,0
4,0
3,2
2,7

6,0
4,8
3,9
3,2

6,6
5,3
4,3
3,6

Cp és el coeficient de reducció en cas de realització dels treballs parcials segons la
següent taula:
Memòria valorada
Projecte ( inclou memòria)
Direcció d'obres

0,10
0,50
0,50

5.2
L’obligació
de
pagament del preu públic neix amb l’entrega del projecte o la realització efectiva dels

serveis de direcció d’obra, i s’haurà d’efectuar en el moment de presentació a l’ens
beneficiaris de la corresponent liquidació.
Article 6. Aplicació de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Als preus públics calculats segons l'article anterior, s'hi afegirà l'impost sobre el valor
afegit vigent en cada moment.
Disposició Final
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva publicació i el seu
període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació.

