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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ AL S ENS LOCALS 
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA DE SECRETARIA - INTERVENCI Ó. 
 
Article 1. Fonament 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 133.2 i 142 de la Constitució 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 es disposa en els articles 15 al 19 i l’article 20.1.B) del RDL 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aquesta Diputació estableix la taxa per la prestació als municipis dels serveis 
d’assistència de Secretaria – Intervenció encomanats a XALOC, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que disposa l’article 132 
de l’esmentat text refós. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat de prestació del Servei d’Assistència 
de Secretaria – Intervenció als municipis, en alguna de les següents modalitats: 
 

1) Activitat pròpia de les funcions de Secretaria -Intervenció com a titulars en places 
exemptes. 

 
2) Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de 

la plaça de Secretari -Interventor o per necessitats d’assessorament o 
col·laboració in situ. 

 
2. Les activitats previstes al primer punt, i garantides per aquest servei d’assistència, són 
les relacionades amb l’exercici de les funcions públiques necessàries assenyalades a la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic. 
 
Article 3. Acreditació 
 
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, una vegada prestat el servei pel 
Secretari -Interventor. 
 
Article 4. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents els municipis que gaudeixin de les prestacions del 
servei d’assistència de secretaria-intervenció. 
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Article 5. Beneficiaris 
 
1. Podran sol·licitar l’assistència els municipis de les comarques de Girona de menys 

de 5.000 habitants, amb especial preferència per gaudir d’aquests serveis els 
municipis amb menys de 2.000 habitants. 

 
2. En supòsits especials XALOC podrà concedir l’assistència als municipis compresos 

en el tram de 5.000 a 10.000 habitants. 
 
3. Es podrà concedir l’assistència als municipis no beneficiaris, quan circumstàncies de 

caràcter extraordinari justifiquin aquesta actuació. 
 
4. Als efectes del què disposa aquesta Ordenança, les entitats municipals 

descentralitzades són assimilables als municipis. 
 
5. Es podrà concedir l’assistència a mancomunitats o altres entitats locals diferents a 

les anteriors, quan les circumstàncies d’aquestes ho justifiquin. 
 
6. Les sol·licituds d’assistència formulades pels ens beneficiaris es podran denegar en 

els següents supòsits 
• Quan l’ens beneficiari hagi sol·licitat el servei més de dues vegades dins del 

mateix any i la nova prestació ocasioni que el Servei d’Assistència i Formació 
(SAF) no pugui atendre correctament les peticions d’altres beneficiaris 

• Quan tècnicament no es pugui portar a terme 
• Quan no es presti el servei sol·licitat 
• Quan no es disposi dels recursos suficients per portar-lo a terme 

 
Per la denegació de la sol·licitud caldrà resolució motivada de la Gerència de XALOC a 
proposta de la Direcció del SAF.  
 
Article 6. Base imposable 
 
1. La base imposable d’aquesta taxa està constituïda per la suma del cost del servei 
prestat i de les indemnitzacions per raó de servei. 
 
2. El cost per hora de servei prestat per un secretari-interventor, es fixa en 39,43 €.  
 
Article 7. Quota tributària 
 
1. L’import a ingressar en concepte de taxa pels municipis i entitats municipals 
descentralitzades, serà el resultat d’aplicar els següents coeficients a la suma del cost 
per hora del servei prestat més el de les indemnitzacions per raó del servei que se’n 
derivin, que seran normalment les relatives a dietes i despeses per desplaçaments: 
 
� Població no superior a 500 habitants, el 0,3 
� Població de 501 a 2.000 habitants, el 0,4 
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� Població de 2.001 a 5.000 habitants, el 0,5 
� Població de 5.001 a 10.000 habitants, el 0,6 
� Població superior a 10.000 habitants, el 1 

 
La població prevista en aquest article s’entén referida a la del darrer cens aprovat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
2. En el cas que la prestació del servei es realitzi a les entitats citades a l’article 5.5 
d’aquesta ordenança, l’import a ingressar en concepte de taxa serà el resultat d’aplicar 
els següents coeficients a la suma del cost per hora del servei prestat més el de les 
indemnitzacions per raó del servei que se’n derivin. 
 
Pressupost vigent en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei: 
 
� Fins a 500.000,00 €, el 0,3 
� De 500.000,01 € a 1.000.000,00 €, el 0,4 
� De 1.000.000,01 € a 2.500.000,00 €, el 0,5 
� De 2.500.000,01 € a 5.000.000,00 €, el 0,6 
� Més d’5.000.000,00 €, l’1 

                                                                                        
3. Per al càlcul de les indemnitzacions per raó del servei s’estarà al que disposa la 
normativa vigent en el moment de la sol·licitud. 
 
Article 8. Bonificacions 
  
La quota de la taxa per la prestació del servei d’assistència de secretaria – intervenció 
es podrà minorar, i fins i tot eliminar, en supòsits d’actuacions puntuals, prèvia 
justificació en aquest sentit, fonamentada en criteris genèrics de capacitat econòmica, a 
proposta de la gerència de XALOC i mitjançant acord del Consell Rector de l’Organisme.  
 
Article 9. Ingrés de la taxa 
 
L’import de la taxa per la prestació del servei d’assistència de secretaria – intervenció 
s’haurà de fer efectiva en els terminis de pagament establerts a la Llei 58/2003, general 
tributària.  A aquest efecte, XALOC practicarà 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 XALOC a favor del deutor.  
 
Disposició final 
La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva 
modificació o derogació.” 
 


