ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES

ADMINISTRATIUS

I PER

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 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL),
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
57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals (TRHL).

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.

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 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 béns del domini
públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que
aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
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Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre (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 refereixen els articles 42 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 43 de la Llei General
Tributària.

Article 5è. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
1ra. Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2na.Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
3ra.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 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.

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'acreditament.

Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs que figuren en
l'annex adjunt.
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Article 8è. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en la tarifa d'aquesta taxa.

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 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.

Article 10è. Declaració i ingrés
1.

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació en el moment d’efectuar la sol·licitud de
la tramitació del document o l'expedient.

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. Especificitats referides a la incoació i/o seguiment de
procediments d’inspecció en el marc de la Ordenança municipal de Soroll
que impliquin la realització d’estudis acústics d’avaluació dels nivells
sonors produïts per les activitats (sonometries efectuades per una EPCA),
incloses les derivades de les relacions de veïnat, independentment de la
imposició de sancions o altres mesures de restauració que es puguin
determinar durant el procés.
1.

Les sol·licituds que es presentin per tal que l’Ajuntament realitzi el servei
d’inspecció en matèria de contaminació acústica mitjançant un estudi acústic medi
ambiental tributaran segons les quotes que figuren a l’annex de tarifes (apartat
8.8) i sempre en règim d’autoliquidació tal i com s’indica a l’article 10è.
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2.

En cas que la realització de l’estudi acústic es motivi per una queixa presentada
per una tercera persona pel nivell acústic de qualsevol tipus d’activitat, incloses
les derivades de les relacions de veïnat, es procedirà de la següent manera:
a) En cas que la prova resulti negativa i per tant el nivell acústic verificat
estigui dins dels nivells permesos, el cost de la prova realitzada anirà a
càrrec del denunciant i, per tant, es donarà per bona l’autoliquidació
prèviament efectuada.
b) En cas que la prova resulti positiva i per tant el nivell acústic verificat estigui
fora dels nivells permesos, el cost de la prova realitzada anirà a càrrec de
l’activitat i/o persona denunciada amb la qual cosa l’Ajuntament procedirà a
emetre la corresponent liquidació a l’infractor i retornarà l’import preliquidat
pel denunciant.

Article 12è. 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 178 i següents de la
Llei General Tributària.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada inicialment
pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia deu d'octubre de mil nou-cents
noranta-u, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província .El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.

Modificacions respecte a referències de legislació (actualització normativa)
Aprovació: Ple del 14 de maig de 2012
Publicació: BOP núm.130 del 5 de juliol de 2012

Darreres modificacions:
Modificació: Ple 19 abril 2018
Aprovació definitiva: publicació BOP núm. 116 del 15 de juny de 2018
Modificació: Ple d’11 de novembre de 2019
Aprovació definitiva modificació: Publicació BOP de Girona 248-Annex 1, del 31 de
desembre de 2019

Aprovació modificació provisional: Ple 04 de novembre 2020
Publicació definitiva BOP de Girona núm.248 del 28 de desembre de 2020
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ANNEX DE TARIFES

8.1

COMPULSES I ALTRES

8.1.1

COMPULSES DE DOCUMENTS

8.2

PADRÓ D’HABITANTS

8.2.1
8.2.2

CERTIFICACIONS ADMINISTRATIVES
VOLANTS D’EMPADRONAMENT

8.3

CÒPIES SIMPLES DE DOCUMENTS

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8

FOTOCÒPIA A4 BLANC I NEGRE
FOTOCÒPIA A4 A COLOR
FOTOCÒPIA A3 BLANC I NEGRE
FOTOCÒPIA A3 A COLOR
FOTOCÒPIA A ENTITAS
CÒPIA DE DOCUMENTACIÓ O DE PROJECTES EN CD
DUPLICATS DE DOCUMENTS O LLICÈNCIES
CÒPIA DE PROJECTES A COPISTERIA (*)

1,15 €/ut.

3,00 €
2,00 €

0,20 €
0,45 €
0,40 €
0,90 €
0,10 €
6,00 €
12,00 €
25,00 €

(*) Al cost de la taxa indicada s'hi afegirà el cost íntegre de la copisteria.

8.4

TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS(*)

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7

DE PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS EN SÒL URBÀ
DE PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS EN SÒL NO URBANITZABLE
DE PLANS PARCIALS
DE PLANS PARCIALS DE DELIMITACIÓ
DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ
DE PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ (**)
DE PROJECTES D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANITZABLE

300,00 €
450,00 €
600,00 €
750,00 €
300,00 €
200,00 €
300,00 €

(*) Tota modificació que requereixi la obertura i tramitació d’un nou expedient
tramitarà en base a la taxa que li hauria correspost en origen.
(**) Al cost de la taxa fixa indicada s’hi afegirà un cost variable equivalent a 15,00 €
per parcel·la nova resultant.
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8.5

ACTES D'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL

8.5.1

INFORMES I CERTIFICATS URBANÍSTICS (*)

8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.1.3
8.5.1.4
8.5.1.5
8.5.1.6
8.5.1.7

INFORME PREVI DE PROJECTES, AVANTPROJECTES I/O SIMILARS
INFORME TÈCNIC GENÈRIC
CERTIFICAT DE RÈGIM URBANÍSTIC
CERTIFICAT D’ALINEACIONS i RASANTS
CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
CERTIFICAT DE LEGALITAT URBANÍSTICA
CERTIFICAT DE NÚMERO DE POLÍCIA

50,00 €
37,50 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
15,00 €

(*) En aquells casos en què sigui necessària una inspecció "in situ", s'incrementarà la
taxa en un 50%.

8.5.2

EXPEDIENTS SOTMESOS AL RÈGIM DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA

LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES MAJORS
a - fins a 60.000 € de pressupost
b - de 60.000 € a 150.000,00 € de pressupost
c - de 150.000 € a 300.000,00 € de pressupost
d - de 300.000 € a 600.000,00 € de pressupost
e - de més de 600.000,00 € de pressupost
8.5.2.2 LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES MENORS
8.5.2.3 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ DE PISCINES
8.5.2.4 LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’ENDERROC
8.5.2.5 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PARCEL.LACIÓ
a - de fins a 2 parcel·les
b - de més de 2 parcel·les
8.5.2.6 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE DIVISIÓ HORITZONTAL (*)
a - de fins a 2 entitats
b - de més de 2 entitats
8.5.2.7 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE CANVI D’ÚS (*)
8.5.2.8 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PRIMERA OCUPACIÓ PARCIAL
8.5.2.9 LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'ALTERACIÓ DEL MEDI RURAL (*)
a - moviments de terres i/o esplanacions
b - tala de masses arbòries
c - pavimentació i/o modificació de camins
d - extracció d’àrids i/o dipòsits de materials
8.5.2.10 LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'ÚS I OBRES PROVISIONALS (*)
8.5.2.11 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE LEGALITZACIÓ D’OBRES
EXECUTADES SENSE EL TÍTOL CORRESPONENT
8.5.2.1

100,00 €
150,00 €
200,00 €
250,00 €
500,00 €
50,00 €
75,00 €
100,00 €
75,00 €
100,00 €
75,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
37,50 €
50,00 €
300,00 €
150,00 €
(**)

(*) Quan qualsevol d'aquestes actuacions comporti l'execució simultània d'obres, se li
aplicarà una sola taxa, havent d'aplicar sempre i en tot cas la major de les dues.
(**) S’aplicarà la taxa original que li hauria correspost en funció de la tipologia de
l’obra, amb un recàrrec del 100% sobre la mateixa.

8.5.3

EXPEDIENTS SOTMESOS AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ (*)

8.5.3.1

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES MÍNIMES
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8.5.3.2
8.5.3.3
8.5.3.4
8.5.3.5
8.5.3.6

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ D’EDIFICIS (**)
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI D'ÚS NO RESIDENCIAL
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INSTAL.LACIÓ TANQUES
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE COL·LOCACIÓ DE CARTELLS
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INSTAL.LACIÓ D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA

75,00 €
50,00 €
37,50 €
37,50 €
50,00 €

(*) A qualsevol de les actuacions recollides en aquest apartat que estiguin executades
abans d’efectuar-ne la preceptiva comunicació prèvia i sempre que no hi hagi incoat
un expedient de disciplina urbanística se’ls aplicarà la taxa corresponent amb un
recàrrec del 100%.
(**) Taxa per habitatge i/o entitat resultant.

8.5.4

EXPEDIENTS SOTMESOS AL RÈGIM D'AUTORITZACIÓ PRÈVIA

8.5.4.1
8.5.4.2

INSTAL.LACIÓ DE GRUES TORRE
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB BASTIDES O SIMILARS

8.5.5

ALTRES GESTIONS VINCULADES A EXPEDIENTS URBANÍSTICS

8.5.5.1

CANVI DE TITULAR D’UNA LLICÈNCIA VIGENT
a - si hi ha consanguinitat entre titulars
b - si es deu a un canvi de denominació social
c - en la resta de casos
PRÒRROGA DE LLICÈNCIA VIGENT
a - pròrroga d’obra menor
b - pròrroga d’obra major
c - altres
MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL D’EXPEDIENT EN CURS
PERMÍS DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
DECLARACIÓ DE RUÏNA D’EDIFICIS

8.5.5.2

8.5.5.3
8.5.5.4
8.5.5.5

150,00 €
50,00 €

25% (*)
25% (*)
50% (*)
25,00 €
50% (*)
50% (*)
50% (*)
75,00 €
100,00 €

(*) % de la taxa original que li hauria correspost.

8.6

ADQUISICIÓ DE PLAQUES

8.6.1
8.6.2

PLAQUES DE GUAL
DUPLICAT DE PLAQUES DE QUALSEVOL TIPUS

8.7

DRETS D'EXAMEN PER ACCÉS

8.7.1
8.7.2

A PLACES DE FUNCIONARIS O LABORALS FIXES
A PLACES INTERINES O AMB CONTRACTES TEMPORALS

8.8

ESTUDIS ACÚSTICS /SONOMETRIES (*)

8.8.1
8.8.2
8.8.3

En horari diürn (de 7:00 a 21:00) de dies laborables
En horari nocturn (de 21:00 a 7:00) de dies laborables
En dia laborable complert

25,00 €
30,00 €

25,00 €
10,00 €
810,00 €
1.033,00 €
1.328,00 €

(*) A les sonometries realitzades en cap de setmana (entre les 18h. del divendres i
fins a les 7h. del dilluns) o festius, se’ls aplicarà un recàrrec del 50%.
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8.9
8.9.1
8.9.2

8.9.3
8.9.4

ALTRES
OBERTURA DE QUALSEVOL ALTRE EXPEDIENT QUE NO
ESTIGUI EXPRESSAMENT TARIFAT EN CAP APARTAT ANTERIOR
EXPEDICIÓ DE QUALSEVOL ALTRE DOCUMENT QUE NO
ESTIGUI EXPRESSAMENT TARIFAT EN CAP APARTAT
ANTERIOR
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE PLANS DE DESPLEGAMENT DE
XARXES D'ACCÈS A LA FIBRA ÒPTICA
INFORME D'HABITATGE SUFICIENT
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