Ordenança Fiscal Número 8
Ajuda tècnica en la redacció de
projectes i direcció d’obres
Article 1r.- CONCEPTE
1.- D’acord amb que estableix l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local, la Diputació estableix com a forma de cooperació
municipal, entre altres, la redacció i direcció de projectes tècnics per obres de
titularitat municipal.
2.- De conformitat amb el que es preveu en l'article 122, en relació amb l’article
20.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals,
aquesta Diputació estableix la taxa per l’ajuda tècnica en la redacció de projectes
i direcció d’obres, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Constitueix l'obligació de pagar, la prestació d'ajuda d’assistència de redacció de
projectes o direcció d'obres, per part dels Serveis Tècnics de la Diputació, tant
propis com contractats.
Estan obligats al pagament, els Ajuntaments als que se'ls hagi concedit i prestat
l'ajuda tècnica demanada.
Article 3r.- QUANTIA
3.1. Redacció de projectes
a) La taxa per l'ajuda tècnica de redacció de projectes, va determinada per la
fórmula següent:
T=BxC
en la que:
T és l’import de la taxa.
B és la base d'aplicació que ve determinada pel pressupost d'execució material
de projecte, segons la Taula B (annex B)
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C és el coeficient que varia segons el tipus del projecte, d'acord amb la Taula A
(annex A).
b) En els casos següents, la taxa ve minorada pels coeficients indicats:
Redacció de nou pressupost
0,3
Divisió en fases d'un projecte ja redactat
0,3
Modificat de projecte
0,2
3.2. Ajuda tècnica de direcció d’obres.
a) La taxa per l'ajuda tècnica de direcció d'obres, ve determinat per la fórmula
següent:
T=BxC
en la que:
T és l’import de la taxa
B és la base d'aplicació que ve determinada per l'import total certificat incloses
les despeses generals, benefici industrial i impostos indirectes, minorat segons la
Taula
B (annex)
C és el coeficient que varia segons el tipus d'obra, d'acord amb la Taula A (annex
A) llevat de les obres d'edificació, en les que sempre és el 0,009.
Article 4t.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
1. Obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, neix des
que es realitzi qualsevol dels serveis especificats en l'article 1.
2. Un cop efectuada l'ajuda tècnica, el Cap del Departament tècnic, ha de
practicar la liquidació de la taxa a pagar, la qual s'ha de traslladar a la Intervenció
per al seu cobrament reglamentari.
3. Si l'Ajuntament no paga la taxa segons la liquidació notificada en el termini
establert, aquella es cobrarà, d’acord amb el que estableix el Reglament General
de Recaptació, mitjançant compensació.

Article 5è. GESTIÓ
1. L'ajuda tècnica es dóna als Ajuntament de la província, sempre i quan
s’acrediti que estan mancats de serveis tècnics propis suficients, tant si és amb
personal de plantilla com contractats, amb especial preferència per als municipis
de menys de 5.000 habitants, amb un pressupost inferior als dos-cents milions
de pessetes.
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2. Com a norma general, la Diputació no dóna l'ajuda tècnica de direcció d'obra,
per a projectes no redactats pels tècnics propis de la Diputació.
3. La Diputació ha d'acordar prestar l'ajuda tècnica sol· licitada, sempre que ho
permetin els seus mitjans tant personals com materials, tenint en compte el
següent ordre de prioritats.
a) Obres que desenvolupen 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 o la Generalitat en el seu finançament.
1. Les peticions d'ajuda tècnica s'han de presentar en el registre general de la
Diputació, indicant en la sol· licitud les classes d'obra i si aquesta està inclosa en
algun Pla elaborat per la Diputació, en el Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya, o en algun altre programa d'obres, o si té subvenció de la Generalitat
o Diputació.
2. Les ajudes tècniques de redacció de projectes i direcció d'obres, es
concediran per separat. És a dir, l'ajuda de redacció de projecte, no comporta la
direcció d'obra.
Per a concedir aquesta última, caldrà nova petició de l'Ajuntament i nou acord de
la Diputació.
3. Si la Diputació acorda la concessió de l'ajuda, es comunicarà a l'Ajuntament i
al Departament Tècnic de la pròpia Diputació.
4. Les Ajudes Tècniques de redacció de projectes i direcció d'obres
s'encarregaran sempre al Departament Tècnic, sense determinar el Servei en
concret que donarà l'ajuda tècnica.
5. El cap del Departament Tècnic distribuirà els encàrrecs d'ajudes tècniques
entre els diversos entre els diversos serveis i seccions que el formen, atenen a
criteris d'especialització, prioritat i organització.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La taxa de les ajudes tècniques concedides amb anterioritat a l'entrada en vigor
de la present Norma Reguladora, s'ha de calcular d'acord amb la Norma que
sigui més beneficiosa per l'Ajuntament.
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ANNEX A
Taula A: tipus de projecte
Grup 1. Coeficient 0,004
1. Obres d'abric i d'altracada.
2. Obres de canalització i defensa de marges.
Grup 2. Coeficient 0,008
1. Xarxa de clavegueres i sanejament.
2. Canals i túnels per a reg i usos industrials.
3. Depuradora parcial d'aigua potable i aigües residuals.
4. Pavimentacions.
Grup 3. Coeficient 0,012
1. Abastament d'aigua.
2. Captació d'aigües superficials, subàlvies i subterrànies.
3. Elevació d'aigües.
4. Assuts i recloses fixes i mòbils senzilles fins 1,5 mts. Alçada.
5. Basses i dipòsits d'aigua (exclosos els de formigó armat).
6. Ponts, aqüeductes i passarel· les fins 10m. llu.
7.Pistes i camps d'esports i similars.
8. Tancaments, murs de revestiment i sosteniment.
9. Cobertura de lleres amb llum inferior a 6m.10. Emissaris submarins.
11. Cobertes fins 20 m. de llum.
12. Instal· lacions elèctriques domèstiques i industrials.
13. Vies urbanes noves, reformes i ampliacions.
14. Camins i carreteres.
Grup 4. Coeficient 0,016
1. Dipòsits de formigó armat.
2. Depuració completa d'aigües potables i residuals.
3. Electrificació rural.
4. Instal· lacions de protecció contraincendis i taxes contraincendis.
5. Murs de formigó armat fins 15 m. d'alçada.
6. Xarxes de distribució d'aigua, gas, electricitat, línies telefòniques i similars.
7. Cobertura de lleres, amb llum superior a 6m.
8. Canals secundaris, sèquies, evacuació d'aigües.
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9. Assuts i preses fins 50 m. d'alçada.
10. Estructures metàl· liques i de formigó armat.
11. Enllumenat públic.
Grup 5. Coeficient 0,020
1. Instal· lacions semafòriques.
2. Senyalització en vies urbanes.
Grup 6. Coeficient 0,024
1. Calefacció, refrigeració, condicionament d'aire.
2. Estudis de seguretat i higiene en el treball.
Grup 7. Coeficient 0,026
1. Aprofitament de residus sòlids.
2. Projectes d'edificació:
Casa Ajuntament
Escoles
Equipaments culturals i socials
Habitatges
Equipaments esportius
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ANNEX B
TAULA B: CÀLCUL DE LA BASE (B)
Núm.
Ordre
tram

Si el pressupost base
de càlcul és comprés
entre: (import en euros)

Aplica
Si el resultat és inferior a la
coeficient quantitat indicada prendre
reducció aquesta com base (import
en euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
12.001
24.001
48.001
96.001
144.001
192.001
240.001
480.001
720.001
1.080.001
1.440.001
2.160.001

1
0,95
0,87
0,80
0,75
0,72
0,69
0,65
0,61
0,56
0,52
0,46
0,42

12000
24.000
48.000
96.000
144.000
192.000
240.000
480.000
720.000
1.080.000
1.440.000
2.160.000
2.880.000

12.000
22.800
41.760
76.800
108.000
138.240
165.600
312.000
439.200
604.800
748.800
993.600
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i es començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
1999 i regirà fins a la seva derogació o modificació expressa.

DILIGÈNCIA
La precedent Ordenança va ser aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió
ordinària celebrada el dia vint-i-nou d’octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

EL SECRETARI GENERAL,
S.- Basílio Gòmez i Monzon.
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