ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.
D'acord amb allò que disposa l'article 20 i següents del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament exaccionarà la taxa per l'expedició de documents.

II. FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable l'activitat municipal desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, dels documents que expedeixin l'Administració o
les autoritats municipals o aquelles altres que els afectin.

III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3.
L'obligació de contribuir neix en el moment de la presentació de la sol·licitud que
inicia l'expedient.

IV. SUBJECTE PASSIU
Article 4.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general tributària que sol·licitin o
se’n beneficiïn o en l’interès de les quals recaigui el servei o activitat municipal.

V. EXEMPCIONS
Article 5.
Estaran exempts del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els
expedients tramitats a instància de les persones naturals o jurídiques en els
casos següents:
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a) Si estan acollides als serveis d'assistència social i si els seus ingressos
familiars són inferiors, per tots els conceptes, al salari mínim
interprofessional.
b) Si haguessin obtingut el benefici de justícia gratuïta, respecte als expedients
que hagin de tenir efectes precisament en el procediment judicial en què
hagi estat reconegut l'esmentat dret.
c) Quan les resolucions dels expedients hagin de tenir efectes en les
jurisdiccions penal, militar, i laboral i en els Tribunals de Menors.
d) Quan els documents siguin lliurats o presentats a instància o interès
d’organismes Oficials.
e) Les entitats culturals, esportives, recreatives i cíviques, domiciliades en
aquesta Ciutat, respecte dels expedients que tinguin relació amb les seves
activitats.
f) No hi estaran subjectes les activitats administratives derivades de la
tramitació de documents i expedients que afectin la relació funcionarial o
laboral del personal actiu o jubilat de l'Ajuntament, tant si són instades pel
mateix personal com pels seus representants legals o voluntaris.

VI. BASE IMPOSABLE
Article 6.
Constituirà la base d'aquesta exacció la naturalesa dels expedients que s’hagin
de tramitar i dels documents que s’hagin d’expedir.

VII. TARIFES
Article 7.
Les taxes que s’han d’aplicar seran les següents:
Epígraf 1.Tràmits i Certificacions:
EUROS
1. Autorització Sanitària Municipal:
Pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing;
109,29
2. Per expedició de còpies literals de Padró Municipal
4,89
d’Habitants (per cada quinquenni).
3. Certificats o informes expedits per facultatius o tècnics incloent els informesproposta (informe social) per a l’elaboració dels expedients d’integració social
(arrelament i renovació) i reagrupament:
4. Per inspecció de salut pública a establiments alimentaris.
Les dos primeres inspeccions no meriten liquidació de taxa. Es
merita una liquidació entre tres i sis inspeccions a l’any. Dues
44
entre set i dotze inspeccions i tres per més de dotze a l’any.
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A) Sense necessitat de desplaçament excepte l’establert a
18,47
l’apartat que consta amb la lletra F)
B) Amb necessitat de desplaçament
92,33
C) Dictamen tècnic preliminar respecte a l’estat de conservació
d’un edifici o immoble, així com informes relatius a modificació
192,52
o canvi d’ús de locals, avantprojectes d’obres i similars
D) Per l’elaboració de plànols a l’efecte de l’Impost sobre
activitats econòmiques
- De menys de 120 m.
56,12
- De més de 120 m.
92,33
E)
1. Acta de comprovació de les activitats que es troben
subjectes a control inicial d’acord amb la normativa
81,61
d’aplicació (per a cada acta de comprovació, tant si és en
sentit favorable com desfavorable)
2.Consulta prèvia potestativa de l’activitat projectada amb
401,69
la normativa vigent
F)
1.Certificats de compatibilitat del projecte d’activitats amb el
62,47
planejament urbanístic i anàlegs.
2. Certificats d’aprofitaments urbanístics
39,74
i anàlegs.
G)
Tramitació per iniciativa privada dels instruments de
planejament següents:
1. Plans especials, parcials, programes d’actuació urbanística,
modificacions de planejament vigent.
- Superfície de sostre definit per l’ordenació fins a 1.000 m2.
2.338,45
- L’excés de 1.000 m2 a raó de ...... (per cada m2)
1,66
2. Plans especials d’alineacions, rasants i, en general,
instruments de coneixement que no defineixin o ordenin
2.338,45
volumetria, plans d’implantació d’instal·lacions de telefonia mòbil i
similars.
3. Estudis al detall d’ordenació, inclosos els de volum i de
compensació:
- Superfície de sostre definit per l’ordenació fins a 1.000 m 2sostre
1.744,54
2
- L’excés de 1.000 m2 a raó de ......... (per cada m sostre)
1,35
4. Estudis de detall d’alineacions i rasants.
1.744,54
5. Estudis de detall amb parcel·lació de finques.
2.556,33
6. Projecte d’urbanització per iniciativa privada.
1.744,54
7. Projecte de reparcel·lació:
- De compensació bàsica:
2.786,02
- De compensació per concertació:
2.786,02
- De cooperació:
2.786,02
H) Informe sobre plans parcials, plans especials, estudis de El 10% de
detall, projectes de parcel·lació, reparcel·lació, compensació, la tarifa que
urbanització o qualsevol altre redactats per iniciativa particular
correspong
ui a la seva
tramitació
amb un
mínim de
133,95 €
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I) Altres actuacions no previstes en els epígrafs anteriors:
1. Informes o atestats expedits per la Policia Local.
2. Enviament per correu de fotocòpies
3. Emissió de títol de dret concessional d’una plaça d’aparcament
municipal.
4. Actuacions d’inspecció a habitatges i establiments comercials
per causes imputables a l’interessat i per reincidència (doble
desplaçament) en el compliment de la normativa vigent
(seguretat, salubritat, i disciplina de mercat).
5. Inspecció realitzada a petició d’interessat i elaboració del
corresponent informe tècnic.
6. Expedició de llicències d’armes.

27,62
13,68
37,14

91,62

203,60
41,41

Epígraf 2.Còpia de documents o dades:
A) Còpies o reproduccions del plànol de la ciutat per cada plànol o part
a) Còpies del plànol compost de tota la ciutat:
* Escala 1/5000
- Plànol guia parcel·lari
8,22
- Plànol guia districte i seccions
9,05
- Plànol guia barris
9,05
- Plànol guia zones planejament
12,06
- Plànol guia plans planejament
12,06
b) Còpies de plànols de la ciutat per parts
* Escala 1/2000
- Parcel·lari (per cada full)
8,22
- Planejament (per cada full)
9,87
* Escala 1/500
- Parcel·lari (per cada full)
16,23
- Planejament (per cada full)
19,45
B) Còpies de plànols de projectes, de Plans especials, d’estudis de detall i
d’unitats d’actuació
a) Projectes
- Format DIN A1 o inferior (blanc i negre)
11,18
- Format superior a DIN A1 (blanc i negre)
15,60
- Format DIN A3 o inferiors (color)
6,86
- Format DIN A0 (color)
86,71
- Format DIN A1 (color)
59
- Format DIN A2 (color)
45,01
b) Plans especials
- Documentació escrita (blanc i negre)
102,84
- Documentació gràfica (blanc i negre)
140,16
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* Per parts:
Fotocòpies A3 (color)
Fotocòpies A3 (blanc i negre)
Fotocòpies A2 (color)
Fotocòpies A2 (blanc i negre)
Fotocòpies A4 (color)
Fotocòpies A4 (blanc i negre)
Enquadernació A4
Enquadernació A3
c) Estudis de detall i unitats d’actuació
- Documentació escrita i gràfica (blanc i negre)
- Documentació escrita i gràfica (color)
C) Plànols cartogràfics amb suport digital
a) Plànol de tota la ciutat
* Escala 1/5000
- Guia parcel·lari
- Guia zones planejament
b) Plànol de part de la ciutat
* Escala 1/2000
- Parcel·lari (per Ha)
Mínim
- Planejament (per Ha)
Mínim
* Escala 1/500
- Parcel·lari (per Ha)
Mínim
- Planejament (per Ha)
Mínim
D) Còpies de projectes d’obres en format CD o similars

6,81
0,77
43,79
18,61
4,10
0,30
5,99
7,28
16,49
36,73

144,30
173,06

1,09
48,12
1,35
57,74
14,52
48,12
17,43
57,74
21,48

Epígraf 3.Plaques de guals
NOTA: Estaran exemptes del pagament de l’import de les
plaques de gual les Administracions públiques i els seus
organismes autònoms.
Emissió de títol plastificat per a la venda ambulant o duplicat del
mateix

22,94

27,36

Article 8.
Quan els interessats demanin amb caràcter d'urgència l'expedició de qualsevol
altre document dels compresos en les tarifes, les quotes resultants seran
incrementades en un 50%.
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Article 9.
1. Les sol·licituds que han d'iniciar un expedient es presentaran a les oficines
municipals o en aquelles assenyalades a l'article 38.4 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. L’Ajuntament podrà exigir el pagament de la taxa amb caràcter previ a la
tramitació de l’expedient. En aquest cas, es notificarà a l’interessat la
liquidació corresponent, amb l’advertiment que si no s’abona en el termini
que a l’efecte se li atorgui, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud i
s’arxivaran les actuacions.
3. Les sol·licituds rebudes a través de les oficines assenyalades a l'art. 38.4 de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú seran admeses provisionalment, però no es podran
cursar sense que abans se n'hagin pagat els drets, per a la qual cosa es
procedirà de conformitat amb allò establert al paràgraf anterior.
Article 10.
Els drets per a cada petició de recerca d'antecedents es faran efectius encara
que el resultat sigui negatiu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en els quals es facin remissions a preceptes
d’aquesta Ordenança, s’entendrà que són automàticament modificats i
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris dels quals portin causa.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò que no estigui regulat per aquesta Ordenança serà d’aplicació el
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei general tributària i les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança estarà en vigor durant l’exercici 2014 i següents, a no ser
que s’acordi la seva modificació o derogació.

