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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

TAXA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS JURIDICO- ADMINISTRATIVES
DE COMPETÈNCIA LOCAL

Article 1
Fonament legal
A l'empara de l'article 106, en relació als 4.b) i 5.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1,a) i b), de la Llei 8/1987, de 15 d' abril, Municipal
i de Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 al 19, i d'acord amb l'article
58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, es regula
l'aplicació de la taxa per a la realització d'activitats jurídico-administratives de competència
municipal.
Article 2
Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa les activitats jurídico-administratives de
competència local desenvolupades amb motiu de:
a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que expedeixi, o
de què entenguin, l'administració o les autoritats municipals.
b) L'autorització per utilitzar l'escut del municipi en plaques, marques, noms o usos
comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i d'altres distintius anàlegs, amb
finalitats particulars i a instància dels interessats.
c) La inspecció de béns i instal·lacions, d'acord amb el que estableixen l'article 35 del
Reglament d'Activitats i l'article 47 del Reglament de Policia d'Espectacles Públics i
Activitats Recreatives.
2. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix, o beneficia de forma particular, al
subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirectament per ell mateix, per raó que les
seves actuacions o omissions que obliguin a l' Ajuntament, encara que no hi hagi sol·licitud
expressa de l'interessat.
Article 3
No subjecció
No estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la tramitació de
documents i expedients necessaris per al compliment d' obligacions fiscals, les consultes
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, la resolució dels recursos
administratius i els relatius a la prestació de serveis o realització d' activitats i a la utilització
privativa o l'aprofitament especial de bens de domini públic que estiguin gravats per una altra
taxa o pels que l'Ajuntament exigeix un preu públic
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Article 4
Subjecte passiu
Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades per les activitats jurídico-administratives de competència local de l'article 2.1.
Article 5
Responsables tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què fan referència els articles 38.1 i 39.1 de 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 l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 6
Exempcions i bonificacions
Sens perjudici del que estableix l'article 24.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, no
s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d'aquells a favor de l'Estat, la
Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials o institucionals o com a conseqüència de
l'aplicació de tractats o acords internacionals.

Quadre tarifari a la pàgina següent.
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Article 7
Base Imposable
A) DELS SERVEIS GENERALS
1. EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS:
1.1 FE PÚBLICA ADMINISTRATIVA:
a) Expedició de certificats

3,80 €

b) Bastanteig de poders

7,60 €

c) Fotocòpies diligenciades d'expedients. Per cada fotocòpia

3,80 €

d) Compulsació i autentificació de còpies de documents per causar efectes
en
expedients que es tramitin per les Oficines Municipals. Per full:
e) Certificacions del Padró Municipal d'Habitants que requereixin comprovació
de dades de Padrons anteriors al vigent
f) Expedició d'informes

6,33 €

5,06 €
3,80 €
0,37 €

g) Per cada fotocòpia
h) Per còpies del Pla General i Plànols urbanístics, la tarifa serà equivalent al
seu cost real més les despeses de desplaçament
i) Certificació d'informes de la Policia Local
j) Certificació d’informes del Servei de Rendes i Exaccions
k) Drets d’examen
En cas de justificar la situació d’atur sense subsidi
l) Documentació en format digital amb informació administrativa (CD I DVD)

Segons cost

46,20 €
12,67 €
43,26 €
Exempció

6,49 €

1.2 GESTIÓ URBANÍSTICA:
a) Certificats d'aprofitament urbanístic

75,96 €

b) Informe serveis tècnics sobre condicions habitatge

25,32 €

c) Altra informació urbanística per escrit

37,98 €

d) Formació o modificació d' instruments d' ordenació urbanística i projectes
d'urbanització a iniciativa privada

443,13 €

*(S' aplicaran les tarifes del Col·legi Oficial al qual pertanyin els Tècnics designats per aquest treball.)

(*)

e) Tramitació d'instruments d'ordenació i de gestió urbanística, a instància de part

354,49 €

253,21 €
f) Assenyalament d’alineacions i rasants: Sobre el terreny
101,29 €
Sobre plànol aportat pel particular
Tarifa anterior més
Sobre còpies de plànols dels
el cost de la còpia
Arxius Municipals
dels plànols.
g) Direcció d'obres d'Urbanització a executar pels particulars, segons la
Segons Tarifes del
normativa urbanística, quan sigui feta per Tècnics adscrits als Serveis
Col·legi
Oficial
Tècnics Municipals o designats per l'Ajuntament, a petició dels interessats corresponent.
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h) Altres informes i estudis realitzats pels Serveis
Tècnics Municipals a instància de part: Per tècnic superior i hora
Per tècnic mig i hora
Per administratiu i hora
i) Tramitació de divisió horitzontal d’immobles el m²
j) Documentació en format digital amb informació urbanística: (CD I DVD)
Sobre el POUM: documentació escrita
documentació gràfica
Sobre cartografia amb informació parcial o general:
documentació gràfica: parcial fins un radi de 300 metres
superior
a radi de 300 metres
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101,29 €
63,30 €
25,32 €
1,08 €
41.60 €
62,40 €
20,80 €
52,00 €

1.3 ALTRES LLICÈNCIES, AUTORITZACIONS O DOCUMENTS:
1. Concessió de targes per a caravines i pistoles accionades per aire o un
altres gas comprimit, no assimilades a escopetes, d'ànima llisa o ratllada i
d'un sol tret
2. Concessió de targes referents al mateix tipus d'armes, però de tret
semiautomàtic
3. Mercats i tendes de comestibles:
Per expedició de document acreditatiu d'adjudicació de lloc fix de
venda al Mercat Municipal
Per l'expedició del mateix document, però referit al mercat ambulant
4. Llicencies o autoritzacions municipals, en general, excepte que tinguin
tarifa específica en aquesta Ordenança o en altres
5. Avançaments de liquidació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys

20,26 €
40,51 €

40,51 €
8,87 €
12,67 €
37,98 €

1.4 UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL:
a) Per cada autorització (Les autoritzacions es concediran per un termini de
dos anys, transcorreguts aquests s'haurà de sol·licitar una nova autorització.)
b) Per concessió de placa de gual permanent
c) Per concessió de placa llicència d'obres
d) Per concessió de cartell homologat per 'Ajuntament

79,77 €
50,64 €
50,64 €
272,22 €

B) SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
1. INSPECCIONS:

1.1 Motors i generadors de força elèctrica i altres instal·lacions:
2,53 €
1,27 €

a) Per cada motor fins a 1 CV
b) Por cada CV. o fracció d’excés
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1.2 Ascensors, muntacàrregues i similars:
6,33 €
16,46 €

a) En habitatges
b) En locals industrials o comercials

1.3 Inspecció d’establiments industrials o comercials per serveis d' inspecció en funció de
policia urbana:
Fins a
500 m²
De 501 a 1000 m²
De 1001 en endavant

0,26 €
0,21 €
0,14 €

b) Comerços i oficines, per m²: Fins a
300 m²
De 301 a 500 m²
De 501 en endavant

0,14 €
0,14 €
0,14 €

a) Indústries, per m²:

1.4
Inspecció
vehicles:_________________________________________

de

19,00 €

1.5 Quota mínima:______________________________________________

17,72 €

Article 8
Meritació
La taxa es merita en el moment en que s'iniciï la realització de l' activitat administrativa que
constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici.
S' entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta, o es refereix singularment, al
subjecte passiu donant lloc a l' existència posterior de la realització del fet imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada l' activitat administrativa en la data de presentació
de la sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit l'inici de l'activitat serà la declaració per part de l'òrgan de
l'Ajuntament de procedir d'ofici.
Article 9
Gestió
Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa d'acord amb el model establert per
l'Ajuntament.
Cada declaració-liquidació contindrà les quotes resultants que hauran d'ingressar-se en la
Tresoreria municipal en el moment de presentació de la sol·licitud que iniciï l' actuació
administrativa.
En el supòsit d'actuació d'ofici, l'auto-liquidació es realitzarà una vegada s'hagi notificat al
subjecte passiu la declaració de l'inici de l'actuació administrativa.
L' auto-liquidació tindrà la consideració de liquidació provisional, a compte, sotmesa a la
corresponent comprovació.
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Article 10
Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en la Llei
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per
al seu desenvolupament.
Article 11
Inspecció i Recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d' acord amb el que preveu la Llei
Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 12
Infraccions i Sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.

Article 13
Vigència
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Diligència
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària
celebrada el dia 19 d'octubre de 1989.

NOTA.- Aquesta Ordenança núm. 10
de: TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURIDICO-ADMINISTRATIVES DE
COMPETÈNCIA LOCAL
ha estat adaptada als diferents acords de modificació,
l’últim dels quals correspon a l’acord del Ple de data 27 d’octubre de 2009,
aixecat a definitiu amb data 6 de desembre de 2009.
Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2010.
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