Ajuntament de Vilassar de Dalt
Intervenció

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I ALTRES
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 15 al 19 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 regeix per
aquesta ordenança fiscal.
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, llicències o
qualsevol altra que expedeixi i d'expedients de què entenguin l'Administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s'entén 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 està sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estan 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 per als quals aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3r. Subjecte Passiu i Responsables
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Són 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.
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Article 5è. Exempcions Subjectives
Gaudeixen d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Haver estat declarades pobres per precepte legal.
b) Estar inscrites en el Padró de la Beneficència.
c) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han
de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en què hagin estat declarats
pobres.
Article 6è. Quota Tributària
1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que
conté l'article 7è.
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. En cas que el sol·licitant d’un document administratiu hagi formulat el desistiment de
la seva petició, la quota tributària que s’haurà de liquidar serà del 20% de les que
s’assenyalen anteriorment, sempre que l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament.
4. Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementen en un
50% 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 següents, en euros:
A) Certificats tècnics i tramitació d’altra documentació administrativa:
a. Càlcul de plusvàlues ................................................................. 59,10 €
b. Certificats d’aprofitament urbanístic ........................................ 110,90 €
c. Certificats d’antiguitat i legalitat urbanística ........ ......................62,25 €
d. Certificats de compatibilitat urbanística..................................... 62,25 €
e. Informe policia local (atestat o equivalent) ... ........ .....................31,20 €
f. Tràmit administratiu per ordres d’execució (per expedient).. .... 31,20 €
g. Tràmit per possibilitat/legalitat de divisió horitzontal. ............ .. 62,25 €
h. Altres certificacions relacionades amb el territori ....................... 31,20€
B) Recerca d’antecedents
1) Sense indicar la data exacta
a. Fins a un any d'antiguitat ............................................................ 8,70 €
b. Més d'un any i fins a cinc .......................................................... 16,25 €
c. Més de cinc anys d'antiguitat .................................................... 32,20 €
2) Indicant la data exacta
a. Fins a un any d'antiguitat ............................................................ 4,50 €
b. Més d'un any i fins a cinc ............................................................ 8,70 €
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c. Més de cinc anys d'antiguitat .................................................... 16,25 €
C) Fotocòpies:
a. Blanc i negre (Ajuntament A4) .................................................... 0,30 €
b. Blanc i negre (Biblioteca A4) ...................................................... 0,10 €
c. Color (Ajuntament A4) ................................................................ 0,70 €
d. Color (Biblioteca A4)................................................................... 0,40 €
e. Blanc i negre (Ajuntament A3) .................................................... 0,60 €
f. Blanc i negre (Biblioteca A3) ...................................................... 0,20 €
g. Color (Ajuntament A3) ................................................................ 1,40 €
h. Color (Biblioteca A3)................................................................... 0,80 €
D) L'expedició de documents autoritzant la instal·lació o llicència de
dipòsit de gas liquat de petroli tributa per cada m3 ............................. 74,45 €
E) Subministrament de cartografia, per Ha o fracció en suport magnètic:
a. Casc urbà consolidat. ............................................................... 46,30 €
b. Àmbit de plans parcials ............................................................ 18,55 €
c. Zona rústega .............................................................................. 9,30 €
F) Subministrament de cartografia completa, en suport magnètic:
a. Zona urbana .......................................................................... 462,15 €
b. Tot el terme municipal ........................................................... 770,20 €
G) Subministrament de cartografia sobre paper:
a. Format A4 .................................................................................. 3,15 €
b. Format A3 .................................................................................. 4,75 €
c. Format A2 .................................................................................. 9,35 €
d. Format A1 ................................................................................ 18,55 €
e. Format A0 ................................................................................ 27,80 €
H) Emplaçaments zona urbana (suport Magnètic) .................................... 27,80 €
I)

Serveis de publicacions en diaris oficials BOP, DOG, BOE:
a. Es repercutirà el cost de la taxa de publicació que el diari oficial liquidi a
l’Ajuntament, incrementat en un 15% en concepte de serveis administratius
necessaris per a la seva publicació.

J) Serveis de tramitació d’expedients subjectes a la Ponència Ambiental Comarcal:
a. Es repercutirà el cost de la taxa que el Consell Comarcal liquidi a l’Ajuntament,
incrementat en un 15% en concepte de serveis administratius necessaris per a
la tramitació de l’expedient d’activitats.
K) Tramitació o renovació de cada permís d’arma. ................................... 12,55 €
L) Tramitació de llicències per ocupació de la via pública, incloent altes, baixes, modificacions i transmissions ........................................................................ 62,25 €
M) Tramitació de llicències per guals i entrades de vehicles, incloent altes, baixes, modificacions i transmissions ........................................................................ 62,25 €
N) Informe tècnic emès com a conseqüència d’un accident de trànsit ...... 69,25 €
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O) Per cada fotografia relacionada amb un accident de trànsit ................... 3,80 €
P) Qualsevol altra tipus d’informe relacionat amb una actuació policial .... 31,45 €
Q) Per prendre part en concursos i oposicions per optar a places de la plantilla del grup
municipal:
a.
b.
c.
d.
e.

Categoria primera (titulació Subgrup A-1)...................................24,30 €
Categoria segona (titulació Subgrup A-2)....................................19,80 €
Categoria tercera (titulació Subgrup C-1)....................................14,55 €
Categoria quarta (titulació Subgrup C-2)..................................... 9,75 €
Categoria cinquena (titulació A.P.).............................................. 4,95 €

R) Per Llicències d’auto taxi:
a. Concessió, expedició i registre de llicències:
A1 De la classe A “Auto-taxi” ..................................... 77,60 €
A2 De la classe B “Auto-turisme” ............................. 223,90 €
A3 De la classe C ...................................................... 77,60 €
b. Transmissió de llicències:
A1 De la classe A “Auto-taxi” ...................................... 16,60 €
A2 De la classe B “Auto-turisme” ................................ 77,60 €
A3 De la classe C ....................................................... 16,60 €
c. Substitució de vehicles, per cada llicència:
A1 De la classe A “Auto-taxi” ...................................... 44,35 €
A2 De la classe B “Auto-turisme” ................................ 94,25 €
A3 De la classe C ....................................................... 16,60 €
S) Llicència tinença gossos potencialment perillosos. ............................... 150,00
T) Còpia tarja deixalleria................................................................................ 1,00
U) Per reproducció d'originals de l'Arxiu Històric Municipal:
a. Reproduccions en paper:
A3 Blanc i negre........................................................... 0,15 €
A3 Color ....................................................................... 1,80 €
A4 Blanc i negre........................................................... 0,10 €
A4 Color ....................................................................... 1,30 €
b. Reproduccions digitals:
Baixa resolució fins a 300 dpi en format pdf ................. 0,20 €
Baixa resolució fins a 300 dpi en format jpeg ............... 0,35 €
Alta resolució més de 300 dpi en format jpeg ............... 3,00 €
c. Impressió de materials digitalitzats:
Format A4 .................................................................... 0,60 €
Format A3 .................................................................... 1,25 €
d. Suports digitals:
CD ............................................................................... 1,40 €
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DVD ............................................................................. 2,00 €

Article 8è. Bonificacions de la Quota
No es concedeix 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. Declaracions i Ingrés
1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la 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 38.4 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, que no arribin amb l’autoliquidació corresponent, s'admeten provisionalment, però no es poden cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa
es requereix 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 tenen els escrits
per no presentats i la sol·licitud s'arxiva.
3. Els certificats o documents que expedeixi l'Administració municipal en virtut d'ofici de
jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuren ni es remeten si prèviament
no s'ha satisfet la quota tributària corresponent.
4. Els certificats, fotocòpies o altres documents, tant en suport paper com digital, que
s’expedeixin en aplicació d’aquesta Ordenança, només es lliuraran als l’interessats
que els han sol·licitat, prèvia acreditació del pagament de la taxa 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'ajusta al que disposa l'article 178 i següents de la Llei general tributària.
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
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substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el _____ de ________
de 2016, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2017 i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'han modificat restaran vigents.
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