AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

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, els articles
6.1 i 8.1 A) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 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 disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

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 aquests efectes, 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.

Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 33 de 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 de les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de Llei
General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administratius de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
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Article 5è.- Exempcions Subjectives
Gaudiran d'exempcions aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies :
1.- Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2.- Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
3.- Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que
han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin
estat declarats pobres.

Article 6è.- Quota tributària
1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa
que conté l'article següent.
2.- La quota de tarifa correspon a la tramitació complerta, 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.
3.- Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per cent
quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin
l'acreditació.

4.- Si el document o actuació sol·licitada es refereix a un període anterior a 5 anys a
l'actualitat, s'incrementarà la quota pertinent en un 100 % per cada període de 5 any
d'anterioritat.

Article 7è.- Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Epígraf primer. Censos de població d’habitants
DOCUMENT
1
2
3
4

Altes, baixes i alteracions en el padró
Certificacions d’empadronament
Declaracions jurades, autoritzacions paternes compareixences
Expedició matrícula llicència

TARIFA
2017
1,00
1,00
1,00
3,00

NOTA: Els certificats expedits a les Oficines Municipals, necessaris per a l’obtenció
d’ajuts a les famílies es bonificaran en un 100%. No es cobraran els certificats de padró,
quan formin part d’expedients tramitats d’ofici.
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Epígraf segon. Certificacions i compulses
DOCUMENT
1 Certificació de documents i d’acords municipals
2 Certificació sobre senyals de trànsit i altres
3 Diligència de confronta de documentació,
Per cada diligència de més
4 Per bastanteig de poders, a efectes de fora de l’oficina
municipal

TARIFA
2017
4,40
4,40
4,40
0,50
18,45

Epígraf tercer: Documents expedits o estesos per les oficines municipals:
DOCUMENT

1 Informacions testificals:
Certificacions i informes d’expedients, compareixences davant l’alcaldia i altres documents semblants
2 Fotocòpies A4, per cada una
3 Fotocòpies A3, per cada una
4 Enviar Fax
5 Rebre Fax
6 Per tràmit de liquidació de plusvàlues

TARIFA 2017

4,40
0,20
0,30
0,95
0,50
61,80

Epígraf quart: Documents relatius a serveis d’urbanisme i instal·lacions i obres:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DOCUMENT
Informes tècnics, a part d’un expedient
Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
Certificacions urbanístiques a tercers
Informes sobre característiques de terrenys
Expedients concessió de rètols, mostres, etc.
Autorització d’instal·lacions de grues, contenidors i
semblants
Còpies de plànols del PGOM
Cèdula urbanística
Llicència parcel·lacions i segregacions, per cada m2 de
finca
Expedients d’obres menors
Expedients d’obres majors
Tramitació expedients de comunicació d'obres
Llicència 1ª. Ocupació, per cada habitatge
Concessió d’autorització, tendals i semblants
Expedient concessió llicència de taxis

TARIFA 2017
35,65
73,45
73,45
73,45
9,85
36,75
36,75
73,45
0,25
26,30
110,25
20,00
41,60
12,20
36,75
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16 Pròrrogues de llicències
17 Llicència de divisió d'immobles per m2

36,75
0,50

Epígraf cinquè. Altres expedients o documents
DOCUMENT
1 Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat

TARIFA 2017
7,35

Article 8è.- Bonificacions de la quota
Els certificats expedits a les Oficines Municipals, necessaris per a l’obtenció d’ajuts a les
famílies es bonificaran en un 100% en el supòsit de famílies derivades dels Serveis
Socials.

Article 9è.- 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 a 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 produeixin l'actuació municipal
d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi
en benefici seu.

Article 10è.- Declaració i ingrés
1.- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment de rebut
municipal a pagar en el moment de la sol·licitud de tramitació del document o
l'expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la
sol·licitud no fos expressa.
2.- Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de
procediment Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran
provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual
cosa 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.
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Diligència de modificació
Aquesta Ordenança ha estat modificada per acord del Ple de l'Ajuntament ferm a partir
del dia 27/10/2015, i romandrà vigent en els termes aquí establerts, fins que es deroguin
o modifiquin.

Diligència de transcripció:
Aquesta ordenança es transcriu íntegrament en data 1 de gener de 2017.
Vist i plau,
L’alcalde,

Certifico:
La secretària,

