Ordfis 10

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I ALTRES SERVEIS
ADMINISTRATIUS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la disposició addicional
cinquena de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, l’Ajuntament estableix
la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització de documentació municipal,
que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu
de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients
de què entengui l'administració o les autoritats municipals
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada, a instància de part, qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals
no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els
expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions
municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització
d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns
del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels quals
aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les
quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorri alguna de les següents
circumstàncies:
1ra. Haver estat declarats pobres per precepte legal.
2na. Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
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3ra. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer
efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagin estat declarats pobres
4a. Els opositors que es presentin a places de promoció interna realitzades per aquest
Ajuntament, restaran exempts dels drets d’examen regulats a l’apartat 4 de l’article 7è.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté
l'article següent.
2. La quota de la tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i
la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
Article 7. Tarifa
Documents expedits o estesos per les oficines municipals i altres serveis:
Euros
1.Transmissió de fax per minut:
...... 1.a) Dintre de la província ............................................................................................... 0,97
...... 1.b) Fora de la província ................................................................................................. 1,23
2.Conexió a Internet:
2.a) Per ¼ hora o fracció................................................................................................. 1,23
3. Documents:
3. a.1 ) Lliurament informació cartogràfica per usos aliens a l’administració
municipal ................................................................................................................................................ 39,77
3.a.2) Plànol per expedients de parcel·lacions i reparcel·lacions quan la superfície de la parcel·la o
parcel·les originaries siguin superiors a 5.000 m2.
Euros
a) Quan el sòl tingui la classificació d’urbà. Per ha.............................................................................. 277,51
b) Quan el sòl tingui la classificació d’urbanitzable. Per ha.. ............................................................... 158,61

c) Quan el sòl tingui la classificació de no urbanitzable. Per ha. .......................................... 71,47
3.a.3) Plànol per modificacions de pla general; redacció de plans parcials, projectes de
compensació, d’urbanització; i qualsevol altre acte que afecti a més de 5.000 m2 o 100 ml en
casos de canalitzacions i altres usos del domini públic:
Euros
a) Quan el sòl tingui la classificació d’urbà. Per ha. ........................................................... 277,51
b) Quan el sòl tingui la classificació d’urbanitzable. Per ha.. .............................................. 158,61
c) Quan el sòl tingui la classificació de no urbanitzable. Per ha. .......................................... 71,47
En el casos de que l’actuació inclogui sòl de diferent classificació a cadascú d’ells se li aplicarà
la tarifa corresponent.
Aquests preus s’aplicaran a les companyies de serveis que sol·licitin el plànol de tot el municipi i
es podrà establir per conveni el lliurament del mateix.
Euros
3.b) Lliurament ordenances fiscals o qualsevol altre en suport informàtic ............................ 39,77
3.c) Validació ......................................................................................................................... 8,58
3.d) Reconeixement de signatura .......................................................................................... 8,58
3.e) Informes tècnic o/i urbanístics:
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3.e.1) Informes tècnic o/i urbanístics generals ............................................................. 74,18
3.e.2) Informes tècnic o/i urbanístics que no siguin conseqüència de
denúncies fonamentades ................................................................................... 74,18
3.f) Informes de la Policia Local
3.f.1) Informe sense croquis ni fotografies..................................................................... 48,03
3.f.2) Informe amb croquis ............................................................................................ 52,84
3.f.3) informe amb fotografies ....................................................................................... 57,01
3.f.4) informe amb croquis i fotografies ......................................................................... 62,01
3.g) Expedició targetes d’armes. Per cada targeta ............................................................... 12,95
4. Reproduccions de documents de l’Arxiu Municipal

Euros

a) A partir de 10 fulls, fotocòpia DIN A4
b) A partir de 10 fulls, fotocòpia DIN A3
(Menys de 10 fulls, gratuït)

0,20
0,30
0,00

c) Reproducció digital de document escrit DIN A4
d) Reproducció digital de document escrit DIN A3
(Menys de 5 documents, gratuït)

0,20
0,30
0,00

e) Reproducció de fotografia per a ús no comercial
f) Reproducció de fotografia per a ús comercial

4,50
25,00

g) Gravació en CD-R
h) Gravació en DVD

1,75
2,50

Article 8. Bonificacions de la quota
Es concedirà una bonificació del 100% de les taxes regulades a l’apartat 4 de l’article anterior,
a les persones, empreses o entitats que estiguin fent un treball per encàrrec o en col·laboració
amb l’Ajuntament, sigui mitjançant contracte o sigui mitjançant un conveni.
Article 9. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta
s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Article 10. Declaració i ingrés
1. La taxa es podrà exigir en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell
municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient, o en
aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa.
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 71 de la Llei de Règim Jurídic i
del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran
provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es
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requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb
l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i
la sol·licitud ser arxivada.
3. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de
jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no s'ha
satisfet la quota tributària corresponent.
Article 11. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen, d'acord amb allò que
determina l'article 11 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.
Disposició final
Aquesta ordenança, que regirà a partir del 1r. de gener de 1990, ha estat aprovada pel Ple de
l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de novembre de 1989.

DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 10 ha estat modificada,
provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia
31/10/2018 publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 31/12/2018.
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