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TAXA PER LA PRESTACIÓ ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA D EL 
RIPOLLÈS DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA DE SECRETARIA -
INTERVENCIÓ I DE TÈCNIC MUNICIPAL. 
 
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 la 
hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la taxa per la prestació, als 
municipis de la comarca del Ripollès que ho sol· licitin, dels Serveis d’Assistència de 
Secretaria - Intervenció, i de Tècnic Municipal,  que es regirà per aquesta Ordenança 
fiscal. 
  
Article 2. Fet imposable 
 
1.- El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat de prestació als municipis de 
la comarca del Ripollès del Servei d’Assistència de Secretaria - Intervenció, 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. 

 
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 l’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
2.- El fet imposable de la taxa el constitueix també l’activitat de prestació als 
municipis de la comarca del ripollès de Servei de Tècnic Municipal que inclou les 
funcions d’informar llicències, informar instruments de planejament, informar  
instruments de gestió urbanística, informar projectes d’obres, expedients de 
disciplina urbanística i altres inherents al servei. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents els municipis que gaudeixin de les prestacions 
del Servei d’Assistència de Secretaria - Intervenció i del Servei de tècnic Municipal. 
 
Així mateix, són subjectes passius contribuents els municipis que gaudeixin del 
servei puntual d’assessorament econòmic - jurídic. 
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Article 4. Beneficiaris 
 
1. Podran demanar l’assistència els ens locals de la comarca del Ripollès amb menys 
de 1.000 habitants. 
 
2.Tindran especial preferència per gaudir d’aquests servei els ajuntaments amb 
menys de 500 habitants. 
 
3. En supòsits especials el Consell Comarcal del Ripollès podrà concedir 
l’assistència als ajuntaments  de més de 1..000 habitants. 
 
4. Es podrà concedir l’assistència als ajuntaments no beneficiaris, quan 
circumstàncies de caràcter extraordinari justifiquin aquesta actuació. 
 
5. Es podrà denegar la seva sol· licitud en els supòsits següents: 
 

- 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-la a terme. 

 
Article 5. Reduccions i exempcions 
 
L’import d’aquesta taxa es podrà bonificar en supòsits d’actuacions puntuals i prèvia 
justificació al respecte fonamentada en criteris genèrics de capacitat econòmica, a 
proposta del Servei d’Assistència Municipal i mitjançant acord del Consell de 
Govern. 
 
Article 6. Base imposable. 
 
1.- La base imposable d’aquesta taxa està constituïda per la suma del cost del servei 
prestat. 
 
2.- El cost per hora de servei prestat es fixa en  45 €/hora quan es tracti de serveis 
puntuals pels ajuntaments. 
 
Article 7. Quota tributària 
 
La quota d’aquesta taxa serà 9.800,00 €/any pel Servei integral de Secretaria - 
Intervenció.  
 
La quota d’aquesta taxa serà de 7.000,00 /any quan l’Ajuntament disposi de 
personal que realitzi totes les tasques diàries  pròpies de la comptabilitat. 
 
Per tal d’autoritzar l’aplicació a favor d’un ajuntament de la quota del paràgraf 
anterior, caldrà preceptivament informe favorable del funcionari del Consell que 
presti  la intervenció delegada a dit ajuntament. 
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La quota d’aquesta taxa serà de 5.460,00 €/any pel servei integral de Tècnic 
Municipal en municipis de menys de 1.000 habitants, fins a un màxim de 3 
hores/setmana  presencials. 
 
La quota d’aquesta taxa serà de 10..920,00 €/any pel servei prestat en municipis 
entre 1.001 i 3.000 habitants, fins a un màxim de 6 hores/setmana presencials.  
 
El cost per hora de servei prestat per un tècnic del Consell Comarcal es fixa en 45 €/ 
hora. 
 
Article 8. Acreditament 
 
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, una vegada prestat el servei pel 
personal del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Article 9. Ingrés de la taxa 
 
El pagament de la quota, en els casos del servei integral de Secretaria - Intervenció o 
de tècnic municipal, es liquidarà mensualment d’acord a les prescripcions que fixi el 
conveni  regulador del servei. 
 
El pagament de la quota, per serveis puntuals, s’efectuarà prèvia liquidació, que es 
notificarà degudament perquè hom procedeixi al seu ingrés en els terminis que 
assenyala el Reglament General de Recaptació. 
 
El Consell Comarcal podrà compensar els deutes generats per aquesta taxa amb 
crèdits a favor del municipi afectat. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. 
 
Disposició Final. 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, va ser aprovada pel Ple de la Corporació del dia 21 de 
desembre de 2010, i entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
 
 


