ORDEN
NANÇA FISCAL
F
NUM. 11: TAXA
ADMIN
NISTRATI
IUS

PER
P

EXPEDICIÓ D
DE DOCU
UMENTS

Article 1r. Fonam
ment i naturalesa.
para del prrevist als articles 57 i 20.4.a) del
d text refó
ós de la Lle
ei regulado
ora de les
A l’emp
Hisende
es Locals aprovat
a
pel Reial Deccret Legisla
atiu 2/2004
4, de 5 de
e març (TR
RHL), i la
disposic
ció addicional de la Llei 10/200
01, del Pa
arlament de
e Cataluny
ya, de 13 de juliol,
l’Ajunta
ament esta
ableix la taxa
t
per e
expedició de documents admiinistratius i per la
utilitzac
ció de documentació municipal,
m
q
que es regirà per la prresent Orde
enança
mposable.
Article 2n. Fet im
et imposab
ble de la ta
axa constittueix l'activ
vitat admin
nistrativa d
desenvolupada amb
1. El fe
motiu d
de la tramitació, a ins
stància de part, de to
ota mena de
d docume
ents que ex
xpedeixi i
d'exped
dients de qu
uè entengu
ui l'administtració o les autoritats municipalss.
2. A aq
quests efec
ctes, s'ente
endrà tram
mitada a instància de part qualssevol documentació
adminis
strativa que
e el particular hagi pro
ovocat o qu
ue redundi en el seu b
benefici, en
ncara que
no hagi existit sol··licitud expressa de l'i nteressat.
d docume
ents i expe
edients nec
cessaris per al complliment d'ob
bligacions
3. La ttramitació de
m tampoc no ho esttaran les consultes
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com
ó d'ingresso
os indeguts
s , els recu
ursos administratius
tributàrries, els expedients de devolució
contra rresolucions
s municipals
s de qualse
evol classe i els relatiu
us a la presstació de se
erveis o a
la realització d'a
activitats de
d
compe
etència mu
unicipal i a la utiliització privativa o
pecial de bé
éns del dom
mini públic municipal, que estigu
s per una
l'aprofittament esp
uin gravats
altra taxa municip
pal o pels qu
ue aquest A
Ajuntamentt exigeixi un preu púb
blic.
ecte passiu
u.
Article 3r. Subje
es entitats a què es
bjectes pas
ssius contribuents les persones físiques
f
i jurídiques i le
Són sub
refereix
x l'article 33 de la Llei General T
Tributària que
q
sol·licitin, provoqu
uin o en l'in
nterès de
les quals redundi la
l tramitaciió del docu ment o exp
pedient de què es traccti.
onsables.
Article 4t. Respo
ones físique
es i jurídiqu
ues determ
minades com
m a tals a
1. Són responsablles tributaris les perso
General Trib
butària i a l’Ordenança
a General.
la Llei G
2. La derivació de
e responsabilitat requ
uerirà que, prèvia aud
diència de l’interessatt, es dicti
ei General Tributària.
T
acte administratiu, en els terrmes previsstos a la Lle
Article 5è. Benefficis fiscals.
plicaran bon
nificacions ni
n reduccion
ns per a la determinac
ció del deutte.
No s’ap
a tributària.
Article 6è. Quota
quota tributtària es de
eterminarà per una quantitat
q
fix
xa que asssenyalarà segons
s
la
1. La q
naturale
esa dels do
ocuments o expedientts que s'ha
an de tramiitar, d'acorrd amb la tarifa
t
que
conté l'article segü
üent.
pon a la tra
amitació completa, en cada instà
ància, del document
d
2. La quota de tarrifa corresp
dient de què
q
es trac
cti, des qu e s'inicia fins
f
a la seva resolu ció final, inclosa la
o exped
certifica
ació i la nottificació a l'interessat de l'acord recaigut
r
3. Les q
quotes que
e en resulte
en de l'apliccació de les
s tarifes an
nteriors s'in
ncrementarran en un
50 per cent quan
n els interressats sol··licitin amb
b caràcter d'urgència
a la tramitació dels
expedie
ents que mo
otivin l'acre
editament.
a.
Article 7è. Tarifa
a a què es refereix l’article anterrior s’estruc
ctura en els
s epígrafs ssegüents:
La tarifa
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1)
Compulses

0,80 €

2) Certificacions:
Per cada certificació administrativa
Per cada certificació en extracte o d'antecedents o dades
Per cada certificació en literal
Certificacions d'empadronament, convivència
Certificacions d'aprofitaments urbanístics
Certificacions sobre informes o documents urbanístics no tarifats
Certificats a efectes de desqualificació de vivendes de protecció oficial

3) Còpies i impressions de documents:
Fotocòpies simples:
DIN A4 en blanc i negre
DIN A3 en blanc i negre
DIN A4 en color
DIN A3 en color
Cartografia temàtica o derivada obtinguda per plotter:
DIN A1
DIN A2
DIN A3
DIN A4
Pla General d'Ordenació Urbana en suport CD
Impressions a la biblioteca
DIN A4 blanc i negre
DIN A4 color

2,00
30,00
28,00
2,00
110,00
80,00
100,00

€
€
€
€
€
€
€

0,25
0,40
1,10
2,20

€
€
€
€

113,00
109,00
105,00
102,00

€
€
€
€

73,00 €

0,10 €
0,30 €

4) Expedients administratius:
Declaracions jurades de monts
Publicacions d'edictes a diaris oficials a instància dels particulars - el cost
real dels anuncis
Pels informes tramesos, en virtut de la Llei 20/2009, pel Consell Comarcal
del Gironès - el cost real de l'informe

5) Document relatius a serveis d'urbanisme:
Per a cada expedient de concessió d'instal·lació de rètols i aires
condicionats
D'obra major:
1. Pressupostos fins a 24.000€
2. Pressupostos de més de 24.000€ fins a 50.000€
3. Pressupostos de més de 50.000€

1,85 €

30,00 €

80,00 €
155,00 €
310,00 €

D'obra menor

30,00 €

Pròrroga o modificació de llicència

80,00 €

Els imports de les fiances són els fixats pel decret 161/2001, de 12 de juny, que modifica la
Disposició addcional 1 del Decret 201/1994, de 26 de juliol. En cas que es publiqui un
decret substituint els abans esmentats, s'entendran substituïts també els imports indicats
a la present ordenança.
La devolució de la fiança es farà per Decret d’Alcaldia, prèvia presentació de la
documentació que acrediti que s’han portat els residus en abocadors autoritzats. Si
transcorregut un any des de la declaració de caducitat de la llicència sense haver-se
acreditat l'abocament dels residus a un abocador autoritzat, la fiança revertirà de forma
automàtica, i sense cap més tràmit, a l'Ajuntament.
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Comu
unicació prè
èvia primera
a utilització i ocupació dels edificiis
1 a 3 habittatges
4 o més ha
abitatges
Promoció de
d naus insd
dustrials
Quota mínina en tots els casos

7
75,00
29
95,00
28
85,00
7
75,00

ncia de parc
cel.lació
Llicèn

17
75,00 €

Llicèn
ncia abocam
ment:
Activitats incloses a l'annex I Llei 20/2009
Activitats incloses a l'annex II Llei
L 20/2009
9
Activitats incloses a l'annex III Llei 20/200
09
Activitats innòcues
Canvi titular de llicència
d concess
sió de llicènc
cies o comu
unicacions prèvies no
Per documents de
cades en ep
pígrafs ante
eriors, ni en
n l'Ordenanç
ça Fiscal es
specífica
tipific

Tramitació d'exp
pedients administratius
s, que no c omportin ob
bres, que ha
h
ovar prèviament o deffinitivamentt la Comissió
ó Territorial d'Urbanism
me de
d'apro
Girona
me prevent iu relatiu a la llei L3/2010
Inform

6) Ex
xpedients de
e reparcel·lació
Per c ada parcel··la resultant de la repa
arcel·lació

41
15,00
35
55,00
18
80,00
2
25,00
8
80,00

€
€
€
€

€
€
€
€
€

3
30,00
€

15
50,00 €
8
80,00
€

7,50 €

ocuments expedits perr les oficines municipals
7) Do
1. Exemplar de les Ordenan
nces Fiscals
s o Generals
s, suport pa
aper

3
35,00
€

nces Fiscals
s o Generals
s, suport magnètic
m
2. Exemplar de les Ordenan

1
14,00
€

8) Expe
edició de la targeta de
e la deixalle
eria en cas de pèrdua

5,00€/u

e la quota .
Article 8è Bonificacions de
concedirà cap bonificació dels im
mports de le
es quotes tributàries q
que s'assen
nyalen en
No es c
la tarifa
a d'aquesta taxa.
Article 9è. Meritament
axa es merrita i neix l'obligació d
de contribuiir quan es presenti la sol·licitud que iniciï
1. La ta
la tramitació dels documents
s i expedien
nts que esta
an sotmeso
os al tribut..
erència el n
número 2 de
d l'article 2n,
2 l'acrediitament es produeix
2. En els casos a què fa refe
umstàncies que prove
eeixin l'actu
uació muniicipal d'ofic
ci o quan
quan s''esdevinguiin les circu
aquesta
a s'iniciï sen
nse sol·licitud prèvia d
de l'interess
sat però qu
ue redundi e
en benefici seu.
ngrés.
Article 10è. Decllaració i in
ediment del
girà en rè
ègim d'auttoliquidació mitjançan
nt el proce
d
segell
1. La taxa s'exig
pal adherit a l'escrit de
d sol·licitu d de la tra
amitació del documentt o l'expedient o en
municip
aquests
s mateixos en el cas que
q
aquell e
escrit no ex
xistís o que la sol·licitu
ud no fos ex
xpressa
2. Els escrits rebuts pels conductess a què fa
a referència l'article 66 de la
a Llei de
ministratiu,, que no
o arribin degudame
ent reinte
egrats, s'a
admetran
Procediment Adm
onalment però no es podran cu
ursar si no es repara la deficiènccia, per la qual
q
cosa
provisio
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es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents
amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no
presentats i la sol·licitud serà arxivada.
3. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici
de jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si
prèviament no s'ha satisfet la quota tributària corresponent.
Article 11è. 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 l'article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigència, prèvia publicació del seu text íntegre en el B.O.P.
i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
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.
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