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De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte d, Ordenança fiscal reguladora sobre
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS es recapta l'opinió dels subjectes i
de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les
seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini
de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present EDICTE
a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Problemes
que
es
pretenen
solucionar amb la iniciativa
Necessitat i Oportunitat de la seva
aprovació
Objectius de la norma

L’alcalde,

Juan Carlos Garcia Vaqué
A la data de la signatura electrònica
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Racionalitzar les peticions que s’efectuen
repartint una part dels costos del servei en
funció de la tipologia dels serveis demanats.
L'aparició de noves necessitats en el Municipi,
i per tant la necessitat de realitzar nous
informes que generen la dedicació d’ un
major temps i petició d’ informes externs ,
Cobrir part del cost de l'activitat o del servei
que constitueix el fet imposable en funció del
servei demanat i també cobrir part del cost
de serveis que no propis de l’ ajuntament
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PROPOSTA D’ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, que es vol aprovar en
proper Ple
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
ARTICLE 1. Fonament i Objecte

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
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Espanyola, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 20 a 27 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents
administratius, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen
al que es disposa en l'article 57 del citat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

ARTICLE 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada
amb motiu de la tramitació, a instàncies de part, de tota classe de documents que
expedeixi i d'expedients de què entengui l'Administració o les Autoritats municipals.

A aquests efectes, s'entendrà

tramitada

a

instàncies de part

qualsevol

documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en el seu
benefici encara que no hagi intervingut sol·licitud expressa de l'interessat.

No estarà subjecta a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients
necessaris per al compliment d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els
expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra
resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o 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 quals s'exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament.

ARTICLE 3. Subjecte Passiu
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Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les
Entitats que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del
document o expedient de què es tracti.

ARTICLE 4. Responsables
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Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o
entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris1 de
l'article 35.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre
subsidiària.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a
lo establecido, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.

ARTICLE 5. Quota Tributària

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient de què es tracti, des de la seva iniciació fins a la seva resolució
final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'Acord recaigut.

La taxa a què es refereix aquesta Ordenança es regirà per les següents tarifes:
1

Són obligats tributaris, entre altres:
—
Els contribuents.
—
Els substituts del contribuent.
—
Els obligats a realitzar pagaments fraccionats.
—
Els retenidors.
—
Els obligats a practicar ingressos a compte.
—
Els obligats a repercutir.
—
Els obligats a suportar la retenció.
—
Els obligats a suportar els ingressos a compte.
—
Els successors.
—
Els beneficiaris de supòsits d'exempció, devolució o bonificacions tributàries, quan no tinguin la condició de subjectes
passius.
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CONCEPTE

IMPORT

CENSOS DE POBLACIÓ D'HABITANTS
1. Certificats de convivència i residència

3,00

CERTIFICACIONS I COMPULSES
1. Certificació de documents o Acords municipals
2. Coteig de documents

0,25 per pagina
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DOCUMENTS EXPEDITS PER LES OFICINES MUNICIPALS
1. Informes testificals/ informes d’alcaldia/informes policía
administrativa/informes números carrers
2. Fotocòpies de documents administratius

10,00 euros
0,10 per pagina

LLICÈNCIA URBANÍSTICA
1. Per obres, instal·lacions i construccions obra major

50,00

Per obra menor

20,00

2. Assenyalament d'alineacions

20,00

3. Parcel·lacions i reparcel·lacions
4. Llicències de primera ocupació
5. Pròrrogues de llicències concedides

200,00
20,00
5,00

ALTRES EXPEDIENTS O els DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
1. Taxa llicencia activitats, annex 1

300,00

1. Taxa llicencia activitats, annex 2

75,00

1. Taxa llicencia activitats, annex 3

10,00

1. Taxa llicencia activitats, annex regim innòcues

2,00

ARTICLE 6. Bonificacions

Estarà bonificada la quota de la taxa:
— Pensionistes i jubilats tindran una bonificació de 50 % sobre la quota .
.- DOCUMENT PER ASSOCIACION MUNICIPALS una bonificació de 90 %.

ARTICLE 7. Meritació

Es reporta la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes al Tribut.

A més, la meritació es produeix quan tinguin lloc les circumstàncies que proveeixin
l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense prèvia sol·licitud de l'interessat
però redundi en el seu benefici.
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ARTICLE 8. Normes de Gestió

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació].
Les quotes se satisfaran en les oficines municipals, al moment de presentació de
l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en retirar la certificació
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o la notificació de la resolució si la sol·licitud no existís o no anàs expressa.

Els documents rebuts pels conductes d'altres Registres Generals seran admesos
provisionalment, però no podrà donar-se'ls curs sense el previ pagament dels drets, a la
fi dels quals es requerirà a l'interessat perquè en el termini de deu dies aboni les quotes
corresponents, amb la prevenció de què transcorregut aquest termini sense efectuar-ho,
es tindran els escrits o els documents per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.

Les certificacions o els documents que expedeixi l'Administració Municipal en virtut
d'ofici de Jutjats o Tribunals per a tota classe de plets, no es lliuraran ni remetran sense
que prèviament s'hagi satisfet la corresponent quota tributària.

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions

En tot el referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seves
disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l'article 11 el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.

ARTICLE 10. Legislació Aplicable

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de 13
d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per
aquest Ajuntament.
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió
celebrada el ____ de _____________ de 20__, entrarà en vigor al moment de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i serà d'aplicació a partir del
_________________, romanent en vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva
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derogació expressa.
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