ORDENANCES FISCALS 2019

Ordenança fiscal núm. 4.1.
TAXA PER EXPEDIClÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Article 1 – Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol,
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la
utilització de documentació municipal, que es regirà per la present Ordenança
Article 2 – 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 que entenguin l'Administració o les autoritats
municipals.
2. A aquest efecte, 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 la persona interessada.
3. No estarà subjecte a aquesta taxa:
a) La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment
d'obligacions fiscals.
b) La tramitació de despeses en general, certificacions d'obres, factures,
expedients de devolució d'ingressos indeguts i qualsevol altre tipus de
documents o expedients de reconeixement i pagament de crèdits a favor de
tercers.
c) Els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i
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 als que
aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
d) L'expedició de documents a instància d'autoritats civils, militars o judicials, per
tal de produir efecte en actuacions d'ofici.
e) Les certificacions i compulses de documents a instància de funcionaris o
membres de la corporació, relacionats amb la seva situació o funció pròpia del
càrrec.
Article 3 – Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35 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.
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Article 4 – Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix 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 la Llei General Tributària.
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5 – 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 que 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 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.
Article 6 – Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
EPÍGRAFS
EUROS
EPÍGRAF 1. DOCUMENTS
a) Expedició carnet instal·lacions esportives
4,64 €
b) Convalidació de poders
25,20 €
c) Fotocòpies compulsades:
Primer full
3,98 €
Següents fulls
0,95 €
EPIGRAF 2. CERTIFICACIONS I INFORMES DE CARÀCTER
URBANÍSTIC I TRIBUTARI
a) Certificacions sobre règim urbanístic aplicable a una finca o
sector
30,00 €
b) Certificats / Informes sobre carrers i numeració de policia
12,38 €
c) Informes de caràcter tributari
12,38 €
EPÍGRAF 3. LLICÈNCIES, CONCESSIONS I AUTORITZACIONS
a) Llicències de tinença d'armes d'aire comprimit, concedides
per l'Alcaldia
44,07 €
b) Atorgament de la llicència municipal per a la tinença de
gossos potencialment perillosos
51,55 €
c) Renovació de la llicència municipal per a la tinença de
gossos potencialment perillosos
41,24 €

ORDENANCES FISCALS 2019

EPÍGRAF 4. CONVOCATORIES DE SELECCIÓ
a) Per cada sol·licitud per prendre part en convocatòries de
selecció lliures o per promoció interna de places en
propietat, i concursos interns de provisió de llocs de treball
a.1.) A1
a.2.) A2 i C1
a.3.) C2
a.4) Agrupacions professionals (Disposició addicional
setena EBEP)
b) Per cada sol·licitud per prendre part en convocatòries
de places de funcionaris interins o personal laboral
temporal i borses de treball
c) Quan la persona aspirant es trobi en situació de
desocupació i que no percebi cap prestació
econòmica, segons certificat expedit per l’oficina del
servei d’ocupació corresponent, o bé acrediti una
discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant
certificat emès per la institució competent, la quota
serà zero
EPÍGRAF 5. PLÀNOLS DEL MUNICIPI
a) Fotocòpies
a.1) Blanc i Negre (* les 5 primeres unitats exemptes)
a.1.1) Per cada còpia en paper mida Din A-4
a.1.2) Per cada còpia en paper mida Din A-3
a.2) Color
a.2.1) Per cada còpia en paper mida Din A-4
a.2.2) Per cada còpia en paper mida Din A-3
b) Impressió de Plànols de Gran Format
b.1) Línia
b.1.1) Per cada còpia en paper mida Din A-3
b.1.2) Per cada còpia en paper mida Din A-2
b.1.3) Per cada còpia en paper mida Din A-1
b.1.4) Per cada còpia en paper mida Din A-0
b.2) Sòlids i Imatge (>30%)
b.2.1) Per cada còpia en paper mida Din A-3
b.2.2) Per cada còpia en paper mida Din A-2
b.2.3) Per cada còpia en paper mida Din A-1
b.2.4) Per cada còpia en paper mida Din A-0
c) Còpies d'expedients i documents d'arxiu
c.1) Blanc i Negre
c.1.1) Per cada còpia en paper mida Din A-4
c.1.2) Per cada còpia en paper mida Din A-3
c.1.3) Per cada còpia en paper mida Din A-2
c.1.4) Per cada còpia en paper mida Din A-1
c.1.5) Per cada còpia en paper mida Din A-0

18,56 €
16,50 €
14,43 €
5,05 €
5,16 €

Exempt

0,30 €
0,60 €
0,50 €
1,00 €

2,00 €
3,00 €
5,00 €
9,00 €
3,00 €
5,00 €
9,00 €
16,00 €

0,50 €
1,00 €
4,00 €
6,00 €
8,00 €
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c.2) Color
c.2.1) Per cada còpia en paper mida Din A-4
c.2.2) Per cada còpia en paper mida Din A-3
c.2.3) Per cada còpia en paper mida Din A-2
c.2.4) Per cada còpia en paper mida Din A-1
c.2.5) Per cada còpia en paper mida Din A-0
d) Escanejat de documents
d.1) Per cada document mida Din A-4
d.2) Per cada document mida Din A-3
d.3) Per cada document mida Din A-2
d.4) Per cada document mida Din A-1
d.5) Per cada document mida Din A-0
e) Subministrament de CD amb cartografia o planejament
digitalitzat (DGN, DWG)
e.1) Base cartogràfica o de planejament de tot el T.M.
e.2) Base cartogràfica o de planejament d'emplaçament
e.2.1) escala 1/500, mida Din A-4 (aprox. 15.000 m2)
e.2.2) escala 1/500, mida Din A-3 (aprox. 30.000 m2)
f) Altres
f.1) Subministrament CD
f.2) Plegat de plànols
f.3) Enquadernacions
f.3.1) Espiral petita
f.3.2) Espiral mitjana
f.3.3) Espiral gran
EPÍGRAF 6. SERVEIS FACULTATIUS
a) Alineacions i rasants
b) Dictàmens, informes, certificacions i serveis facultatius en
general
Amidament o taxació de terrenys, solars o edificis. La taxa es
liquidarà segons les tarifes vigents del Col·legi d'Arquitectes
c) Informes de planejament urbanístic
d) Avaluació d'informes per l'aplicació de mesures correctores
a establiments existents
EPÍGRAF 7. POLICIA LOCAL
a) Informe d’accident de trànsit
b) Informe d’accident de trànsit que inclou fotografies
c) Informe simple d'actuació policial
d) Altres tipus d'informes

1,00 €
2,00 €
5,00 €
9,00 €
16,00 €
0,30 €
0,40 €
0,60 €
0,90 €
1,50 €

60,00 €
8,00 €
12,00 €
1,00 €
0,50 €
1,00 €
2,00 €
4,00 €
23,15 €
41,47 €

41,47 €
41,47 €
67,35 €
97,35 €
30,00 €
46,29 €

Article 7– Beneficis fiscals de caràcter social
Gaudiran d'exempció aquells contribuents classificats en situació 1 i 2, d’acord amb els
termes previstos en l’article 28 de l’ordenança fiscal 1.1.general de gestió, recaptació i
inspecció.
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Restaran exempts de la taxa aquelles persones sol·licitants, d’informes de tipus c de
l’epígraf 7 de la tarifa de l’article anterior, que acreditin, mitjançant informe de la
tècnica de la unitat de feminisme i LGTBI, estar en situació de vulnerabilitat de gènere.
Per aquells contribuents classificats en base al redactat del mateix article 28, però en
situació diferenciada a la del paràgraf anterior, gaudiran d’una bonificació de la tarifa
en els termes previstos en el següent quadre:

Classificació
Situació 3
Situació 4

% bonificació
50%
30%

Article 8– Acreditació
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que
inicia la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a que fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditació es produeix
quan s'esdevinguin les circumstancies que proveeixin l’actuació municipal d'ofici o
quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud per via de l'interessat però que redundi en
benefici seu.
Article 9– Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d'autoliquidació mitjançat 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 o que la sol·licitud no fos
expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a que fa referència l'article 71 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú 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. Quan per la quantia dels drets calgués fer servir gran nombre de segells o quan el
seu valor no s'adeqüi a l'import dels drets exigits, es podrà substituir pel rebut del
seu ingrés a Dipositària.
Article 10– 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'ordenança fiscal general.
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
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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.

DISPOSICIONS FINALS
Primera- S'autoritza l’Alcalde/ssa per a dictar totes les instruccions que siguin
necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d’aquesta Ordenança.
Segona- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió extraordinària
celebrada a Sant Quirze del Vallès, a 12 de desembre de 2017, començarà a regir el
dia 1r de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

