Ordenança Fiscal núm. 8

TAXA PER EXPEDICIO 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 es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20 i 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.

A aquest efecte, 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
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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 bens
del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest
Ajuntament exigeixi un preu públic.

Article 3r.
Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix 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 4t.
Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala la Llei General Tributària.
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Article 5è.
Exempcions subjectives.

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin les circumstàncies que marca la
llei.

Article 6è.
Quota tributària.

1.

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyala segons la

naturalesa dels documents o expedients que s'han tramitat, 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 seva resolució final, inclosa la certificació i
la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

Article 7è.
Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
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Epígraf 1r. Certificacions:

De secretaria, Intervenció o tresoreria:
Cada certificat de circumstància, fet o document
que exigeixi la pràctica d'informació testifical

30 €

Epígraf 2. Còpies de documents o notes de dades:

D'Hisenda:

Quan una transmissió de domini total o parcial o en les que ho sigui en concepte de
multipropietat i aquesta representi una ava part, i les liquidacions de l'impost sobre l'increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana fossin d'un import inferior als 9 €, no es devengarà
l'impost per raons d'economia administrativa.
Epígraf 3r. Expedients administratius:

En general:
1. Fotocòpies de projectes o plans que se sol·licitin, cada full o m2 de full
2. Fotocòpies de documents d'exp., O.O.F.F. pressupost, etc. Cada full o cara

6€
0,15 €

- cada autentificació de fotocòpies, a més a més
0,30 €
- còpies ordinador PIJ
0,15 €
3. Per la intervenció de la publicitat repartida a ma, mitjançant empreses especialitzades en el
repartiment de propaganda:

3.1 Publicitat de tamany inferior a DIN A4, i que s’autoritzi el seu repartiment, la taxa serà de 30
€ per cada 2.500 exemplars o fracció.
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3.2 Publicitat de tamany igual a DIN A4, amb un sol full, i que s’autoritzi el seu repartiment, la
taxa serà de 60 € per cada 2.500 exemplars o fracció.

3.3 Publicitat que superi un full per exemplar, i que s’autoritzi el seu repartiment, la taxa serà de
150 €, per cada 3.000 exemplars o fracció.

3.4 Per la publicitat d’empreses, establiments, comerços, etc. ubicats en el municipi, hi haurà
una bonificació del 50% sobre aquestes tarifes de l’apartat 3.

3.5 Pot concertar-se amb empreses distribuïdores la tarifa anual a satisfer d'acord amb una
estimació del nombre de cartells de ma a distribuir.

És necessària l'autorització prèvia pel repartiment de qualsevol tipus de propaganda.

Es dipositarà, prèviament, una fiança per a garantir l'estricte compliment de les condicions del
repartiment i les possibles despeses de neteja en cas d'embrutar la via pública amb fulls
publicitaris. Aquesta fiança serà, com a mínim de 600 €.

3.6 En el supòsit que aquesta publicitat sigui única i exclusivament d'un petit comerç del
municipi i en el repartiment no intervé cap empresa especialitzada, és a dir, que es fa pel propi
personal de l'establiment, estaran exempts dels drets i del dipòsit de la fiança, no obstant és
necessària la corresponent llicència municipal.
Epígraf 4t. Serveis

Quan per precepte exprés a petició de part, o s'hagi de produir a l'expedient en tràmit informe
tècnic, s'aplicaran les següents tarifes:

1. D'enginyer o arquitecte

175 €

5

2. D'arquitecte tècnic o enginyer tècnic
3. De lletrat
4. D'economista o professor mercantil
5. Servei d’Internet (PIJ)
(La primera mitja hora és gratuïta)

150 €
175 €
175 €
1€/hora

Epígraf 5è. llicències:

1. Llicències per traspàs d'activitat, obra, etc
2. Per l’entrega d’una placa de gual

197 €
30 €

Epígraf 6è. Varis

Els documents no compresos als anteriors epígrafs, s'assimilaran al més anàleg dels
relacionats anteriorment, i cas que no puguin establir-se per assimilació, es reintegraran amb
un segell de:

Cada 5 fulls o fracció

5€
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Epígraf 7è. senyalització, informació

Per la instal·lació de panels informatius de les obres municipals en execució, promogudes per
l'Ajuntament, en concepte de despeses de senyalització, informació vial o també per la
vigilància especial per part de la Policia Local, etc. s'aplicarà una tarifa d'acord amb l'import
d'execució del projecte segons el següent escalat:

A partir de 18.000 € a 30.000 €
De 30.000 € a 90.150 €
De 90.150 € a 150.253 €
Fins a 240.400 €
" a 300.500 €
" a 601.000 €
Més de 601.000 €

180 €
360 €
540 €
720 €
900 €
1.080 €
1.440 €

Article 8è. 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.
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Article 9è. Declaració i ingrés.

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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