OO.FF. núm 6

Ordenança Fiscal núm. 6
TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 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 en
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per l’expedició
de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós.

Article 2n. 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 que aquest Ajuntament exigeixi
un preu públic.

Article 3r. Subjectes passius.
Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les
entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que ostentin la titularitat del
dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.

Article 4t. Responsables.
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats,
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança
General.

Article 5è. 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.
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2. La quota de 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 6è. Tarifa.
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els apartats següents:

Primer. Certificacions i compulses.
Euros
1. Certificació de resolucions o acords municipals .................................................... 25,50
2. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit .............................................. 30,55
3. Informes tècnics de la Guàrdia Urbana ................................................................. 70,75
4. Altres certificacions no tarifades ............................................................................ 23,80
5. La diligència de compulsa de documents que hagin de presentar
els ciutadans davant d’altres Administracions:
a) Fins 5 folis ................................................................................................................ 1,10
b) Per cada foli que excedeixi ...................................................................................... 0,30
6. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines
municipals, excepte aquells que hagin de produir efectes davant
de la Tresoreria Municipal per poder cobrar i percebre quants
crèdits existeixin o puguin existir a favor del sol·licitant ........................................ 26,60
7. Certificats d’adjudicacions de Contractes (dels 3 últims anys)................................ 6,50
8. Certificats d’adjudicacions de Contractes (antiguitat superior a 3
anys) ...................................................................................................................... 12,70
9.

Informe de disponibilitat d’habitatge (per reagrupació familiar) ............................ 55,55

Segon. Documents relatius a Serveis d’urbanisme i activitats.
Euros
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis ....................................... 1.165,30
2. Per cada certificació d’aprofitament urbanístic i/o de legalitat - antiguitat ........... 233,20
3. Per cada informe urbanístic i/o de legalitat - antiguitat ........................................ 116,70
4. Per cada copia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc.,
per cada m2. o fracció de plànol .............................................................................. 5,70
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4.1. Per cada copia o escàner de plànol de la ciutat de format superior
a Dina A-3 i fins 1 m2., per cada unitat (en blanc i negre) ...................................... 5,15
4.2. Per cada copia o escàner de plànol de la ciutat de format superior
a Din A-3 i fins 1 m2., per cada unitat (en color) ..................................................... 6,15
4.3 Per cada copia o escàner de plànol de la ciutat de més d’un m2., per
cada m2. (en blanc i negre) ..................................................................................... 9,00
4.4 Per cada copia o escàner de plànol de la ciutat de més d’un m2, per
cada m2 (en color) ................................................................................................. 10,10
5.1 Per l’expedició de còpies de plànols que hi ha a l’expedient de
concessió de llicència d’obra, per cada full, fins a Din A3 ....................................... 5,10
5.2 Per l’expedició de còpies de plànols que hi ha a l’expedient de
concessió de llicència d’obra, per cada full, superior a Din A-3
i fins 1 m2., per cada unitat (en color) ................................................................... 6,10
5.3 Per l’expedició de còpies de plànols que hi ha a l’expedient de
concessió de llicència d’obra, per cada full, de més d’un m2.,
per cada m2 (en blanc i negre) .............................................................................. 8,80
5.4 Per l’expedició de còpies de plànols que hi ha a l’expedient de
concessió de llicència d’obra, per cada full, de més d’un m2,
per cada m2 (en color) ............................................................................................ 9,85
6

Per cada inspecció tècnica, amb emissió d’informe, per cada hora
o fracció (mínim 1 hora 30 minuts) ....................................................................... 47,25

Tercer. Documents d’identificació.
Euros
1. Per cada placa de numeració d’edificis i solars ..................................................... 20,15
2. Per cada placa d’entrada de carruatges a edificis o reserves ............................... 67,00

Quart. Altres expedients o documents.
Euros
1. Per cada document fotocopiat, per cada foli ........................................................... 0,30
2. Edicions Ordenances Fiscals................................................................................. 29,75
Edicions Ordenances Generals ............................................................................. 29,75
3. Per cada títol a favor del titular del dret concessional d’una plaça
d’aparcament o traster en els aparcaments municipal ........................................ 158,60
4. Per cada document lliurat en format de disquet, CD, DVD, vídeo o
similars ................................................................................................................... 15,60
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Cinquè. Centre de dades.
Euros
1. Creació de llistats.
a) Programes existents:
Per línia impresa ...................................................................................................... 0,05
Per etiqueta .............................................................................................................. 0,20
b) Programes no existents:
Hora d’anàlisi ......................................................................................................... 49,55
Hora de programació ............................................................................................. 35,80
Creació de llistat s’aplicarà 1,a)
2. Gravació de fitxers.
1. Per cada 1.000 caràcters ......................................................................................... 0,10
Nota: La cinta magnètica serà facilitada pel sol·licitant.
3. Mínim per utilització servei informàtica per explotació ........................................ 238,85

Article 7è. 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 8è. Declaració i ingrés.
La taxa s’exigirà 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 aquest
mateix en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa, o amb
validació mecànica per la Caixa Municipal en el document d’autoliquidació.

Article 9è. Comprovació i investigació.
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen.
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
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Disposició addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició Final.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la
sessió del dia 18 de desembre de 2019. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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