AJUNTAMENT

LA MORERA DE MONTSANT

ORDENANÇA FISCAL NÚM 21: Preu públic per expedició de documents
administratius
Article 1. 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 disposen en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, d’hisendes
locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que
regirà aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que disposa l’article 57 de
l’esmentat RDL 2/2004.
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 què entengui l’Administració o les autoritats municipals.
2. Amb aquest efecte, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat, o que vagi en benefici seu, encara que no
hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per a l’acompliment 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 de prestació de serveis o de
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 aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
4. Tampoc estarà sotmesa a aquesta taxa la tramitació dels documents que hagi estat
provocada per actes del mateix Ajuntament.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin, provoquin o en l’interès de
les quals vagi la tramitació del document o l’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 l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats que s’enumeren a l’article 43 de la
Llei general tributària, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’esmentat article 43.
Article 5 Quota tributària
1. La quota tributària la determinarà una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s’ha 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 resolució final, inclosa la certificació i la
notificació a l’interessat de l’acord corresponent.
3. Les quotes que resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran un 50 per
cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients
que motivin l’acreditació.
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Article 6è. Tarifa.(Article redactat segons aprovació definitiva amb data 3 de desembre de
2021)
La tarifa a què es refereix en l’article anterior s’estructura en l’epígraf següent:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

CONCEPTE
Per expedició de llicències d’ocupació d’habitatges, per cada habitatge
Per tramitació dels expedients de:
1.- Declaració de ruïna
2.- Urbanístics de:
Reparcel·lació
Polígon d’actuació
Pla Parcial
Segregació i agregació urbanística
Expedició certificat de condicions urbanístiques
Expedició certificat de serveis urbanístics
Per tramitació de l’expedient de canvi de nom o titularitat d’un establiment
Certificats d’empadronament
Tramesa i recepció de correus electrònics
Servei d’escaneig x pàgina
Servei FOTOCOPIADORA:
Fotocòpies DIN A4 x pàgina
Fotocòpies DIN A3 x pàgina
Servei FOTOCOPIADORA COLOR:
Fotocòpies DIN A4
Fotocòpies DIN A3
Servei de PLASTIFICADORA DE DOCUMENTS
Format DIN A4
Format DIN A3
Servei D’ENQUADERNACIÓ
Fins a 20 fulls
De 20 a 75 fulls

EUROS
30,00 €
50,00 €
300,00 €
300,00 €
500,00 €
30,00 €
45,00 €
45,00 €
30,00 €
1,00 €
0,50 €
0,05 €
0,15 €
0,30 €
0,40 €
1,00 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €

Article 7è. Exempcions
Estaran exempts de la taxa aquells documents o certificacions que siguin sol·licitats en
relació amb les prestacions, beneficis dels serveis socials i de l’assistència social de la
Seguretat Social.
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Article 8è. 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 què fa referència el número 2 de l’article 2n, l’acreditació es produeix quan
s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixen l’actuació municipal d’ofici, o quan
aquesta s’inicia sense sol·licitud prèvia de l’interessat, però que vagi en benefici seu.
Article 9è. Declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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