ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 REGULADORA DE LA TAXA PER
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 de conformitat amb el que disposen en els articles 15 al 19 del RDL
2/2004, de 5 de març, d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
per expedició de documents administratius, que regirà aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual atenen el que disposa l'article 57 de l'esmentat
RDL 2/2004.
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. Amb aquest efecte, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que el particular hagi provocat, o que vagi en
benefici seu, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per a l’acompliment
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 de prestació de serveis o de 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.
4. Tampoc estarà sotmesa a aquesta taxa la tramitació dels documents que
hagi estat provocada per actes del mateix Ajuntament.
Article 3r 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 vagi la tramitació del document o
l’expedient de què es tracti.
Article 4t Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats que s’enumeren a
l’article 43 de la Llei general tributària, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l’esmentat article 43.
Article 5è Quota tributària

1. La quota tributària la determinarà una quantitat fixa que s'assenyalarà
segons la naturalesa dels documents o expedients que s'ha de tramitar, d'acord
amb la tarifa que conté l'article següent.
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 resolució final,
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord corresponent.
3. Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la
tramitació dels expedients que motivin l'acreditació.
Article 6è Tarifa
La tarifa, en euros, a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs
següents:
Per expedició de certificats i documents: 1,80€
Compulsa de documents: 2€
Per expedició de llicències d’ocupació d’habitatges, per cada habitatge: 35,75€
Tramitació d'un pla parcial: 660,75€
Tramitació d'un programa d'actuació urbanístic: 549,70€
Tramitació d'un pla especial: 549,70€
Tramitació d'un projecte d'urbanització (0,07% pressupost d’execució material):
549,70€
Tramitació d'un projecte de reparcel·lació o compensació: 549,70€
Tramitació d'un projecte de parcel·lació: 274,90€
Tramitació d'una delimitació d'un polígon d’actuació: 164,85€
Expedició certificat de condicions urbanístiques: 47,15€
Expedició certificat de serveis urbanístics: 47,15€
Certificats relacionats amb l'Impost Béns Immobles, rústics i urbans: 3,00€
Tramitació de certificats del punt d'informació cadastral: 4€
Informe tècnic sobre expedient contradictori de ruïna: 150€
Informe peritació terrenys o edificis: 0.05% sobre valoració amb mínim de
33,05€
Fotocòpies plànols amillarament, per cadascuna 10,75€
Per un exemplar de la normativa urbanística POUM 40,50€
Fotocòpies DIN A4 (document) 0,18€
Fotocòpies DIN A3 (document) 0,25€
Expedició de CD’s 15€
Expedició CD Actes de festes majors: 7€ per acte.
Còpia i fotocòpia plànol monocrom en paper:
- DIN A4 0,80€
- DIN A3 1,55€
Còpia plànol del POUM en paper:
- DIN A4 1,45€
- DIN A3 2,90€
Cartografia (suport digital):
- 1 full format pdf 64,45€
Planejament (suport digital):
- arxiu informàtic que inclou documentació escrita 20€

- arxiu documentació gràfica (en format PDF o Microstation) 35€
Documentació POUM en paper:
- 1 exemplar complet (inclou catàleg) 1.341,90€
- 1 estudi ambiental 447,30€
- 1 estudi impacte ambiental 111,80€
Còpia parcel·lari cadastral 5,20€
Per cada exemplar d’ordenança fiscal 1,50€
Per tramitació de l’expedient de canvi de nom o titularitat d’un establiment 60€
Per emissió d’informes de reagrupaments familiars 10€
Per emissió d’informes d’arrelaments socials 10€
Expedició acta de matrimoni civil, celebrat a la Casa Consistorial 20€
Expedició acta de matrimoni civil celebrat fora de la Casa Consistorial 25€
Article 7è Exempcions
Gaudiran d’exempció subjectiva els que sol·licitin documents per formar part
d’un expedient de tramitació d’alguna prestació social.
En aquest cas, els Serveis Socials emetran informe i per decret de l’Alcalde, es
concedirà.
Article 8è Acreditació
1. La taxa s'acredita, i naix l'obligació de contribuir, quan es presenta la
sol·licitud que inicia 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'acreditació es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixen l'actuació
municipal d'ofici, o quan aquesta s'inicia sense sol·licitud prèvia de l'interessat,
però que vagi en benefici seu.
Article 9è 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.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a
21 d’octubre de 2011 comença a regir el dia 1r. de gener de 2012, i continua
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, resten vigents.

