ORDEN ANÇ A FISC AL
TAX A PER EXPEDI CIÓ DE DOCUMENTS ADMINI STR ATI US .
Art. 1r. Fonament i naturalesa
A l´empara del previst en els articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ( TRLLRHL), 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 aquesta ordenança fiscal.
Art. 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
d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.
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2. A aquest efectes, s'entendrà tramitada a instància de part de 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.
Art. 3r. Subjecte passiu
Són objectes 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 redundi la tramitació del documents o expedient, llicència, adjudicació o concessió
o traspàs de què es tracti. En els traspassos de concessions administratives és la persona
transmitent.
Art. 4t.Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen a la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que prèvia audiència de la persona interessada,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s´exigiran a les persones que hagin esdevingut
successores de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes
previstos a la Llei General Tributària i l´Ordenança General.
Art. 5è. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents que mitjançant informe de l’assistència social
acreditin la seva incapacitat econòmica.

L´aprovació de la bonificació o exempció del preu correspondrà a l´alcalde.
Art. 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 documents 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 el
50% quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que
motivin l'acreditament.
Art. 7è. Tarifes
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Les tarifes a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

1. EXPEDICIO DE CERTIFICACIONS, INFORMES I CONSULTES
Certificats
Certificats sobre dades de més de 5 anys d´antiguitat
Certificats amb informe tècnic
Certifcats amb qualificacions urbanístiques
Informe previ d´activitats
2. FOTOCÒPIES I ALTRES DOCUMENTS
Fotocòpia DIN-A4 blanc i negre
Fotocòpia DIN-A3 blanc i negre
Fotocòpia DIN-A4 color
Fotocòpia DIN-A3 color
Fotocòpia memòries projectes, per full
Tramesa FAX
Llistat ordinador, per cada full
Compulses
Duplicats títols nínxols
Declaracions jurades
Etiquetes per caps de família
Duplicats rebuts
3.- PER A LA TRAMITACIÓ D´EXPEDIENTS DE L´IMPOST
SOBRE L´INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
4. DECLARACIONS DE RUÏNA DE FINQUES PARTICULARS QUE
REQUEREIXIN TREBALLS PERICIALS PER TÈCNICS MUNICIPALS
5. TRAMITACIÓ DE FIGURES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Modificació puntual del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal

IMPORT EN
EUROS
2,95
4,43
17,99
26,61
17,99
0,10
0,30
0,75
1,00
0,35
0,71
7,20
0,71
14,78
4,43
35,98
1,18
35,58

296,34

288,31
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(POUM)
Programes d´Actuació Urbanística Municipal (PAUM)
Plans Parcials Urbanístics (PPU)
Plans Parcials Urbanístics amb reparcel.lació
Plans Parcials Urbanístics amb reparcel.lació i urbanització
Plans Especials Urbanístics (PEU)
Plans de Millora Urbana ( PMU)
Reparcel.lacions
Projectes d´urbanització
6. DOCUMENTS DE L´ARXIU MUNICIPAL
Fotocòpia DIN-A4 document arxiu
Fotocòpia DIN-A3 document arxiu
7. ALTRES DOCUMENTS
Per a la tramitació d´altres expedients no tarifats
Per a la tramitació d´altres documents no tarifats
Subministrament d´informació mitjançant còpia en un CD
Còpia de plànols urbanístics a escala 1:1000 en format digital
8. CONCURSOS I OPOSCIONS DE PERSONAL
Per cada proposició per a prendre part en un concurs i/o oposició

288,31
288,31
504,54
769,50
288,31
288,31
293,35
288,31
1,04
1,55
36,04
3,00
11,54
11,54
15,00

11.- DESPESES DE PUBLICACIO D´ANUNCIS
L´Ajuntament repercutirà a les persones que motivin la incoació dels expedients, tant si s´han
iniciat a instància seva com d´ofici, les despeses que hagi de suportar per raó de la publicació
dels anuncis en diaris oficials i no oficials que resultin preceptius per a la seva tramitació o
necessaris per a la validesa i eficàcia dels acte que es dictin en aquests expedients
Art. 8è. Desistiment
En cas que la persona 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
a l´article anterior, sempre que l'activitat administrativa municipal s´hagi iniciat efectivament.
En relació als processos selectius de personal, els supòsits de no presentació o exclusió de les
proves selectives de la persona aspirant per causes no imputables a aquesta administració, no
generaran el dret a la devolució de l´import abonat ni a la baixa de l´autoliquidació practicada.

Art. 9è. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la
tarifa d'aquesta taxa.
Art. 10è. 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 a tributs, que no es realitzarà o
tramitarà sense que s´hagi efectuat el pagament corresponent.
2.- En els casos a què fa referència l´art. 2.2, el meritament es produeix quan s´esdevenen les
circumstàncies que motiven l´actuació municipal d´ofici o quan aquesta s´inicia sense sol.licitud
prèvia de la persona interessada i redundi en benefici seu.
Art. 11è. Declaració i ingrés

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | Plaça Major, 3 - Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.com | http://seu.santjoandelesabadesses.com

1.- En formular la sol.licitud de què es tracti, l´Ajuntament practicarà una liquidació de la taxa
amb caràcter provisional, en règim d´autoliquidació.
2.- Les peticions rebudes pels conductes a què fa referència els apartats a), b), c), d) i e) de
l´art. 16.4 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, determinaran igualment l´obligació que es practiqui
la liquidació de la taxa amb caràcter provisional, en règim d´autoliquidació, a la qual cosa es
procedirà d´ofici quan tinguin entrada les sol.licituds en el registre general, que es notificarà a
les persones interessades perquè procedeixin a llur pagament.
3.- Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal, incloses aquelles
que siguin conseqüència d´oficis de jutjats o tribunals per a tota mena de litigis, no es lliuraran
ni es remetran a les persones peticionàries si prèviament no s'ha satisfet la quota tributària
corresponent.
Art. 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Disposició final
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 1 de
juny de 2018 , regirà a partir de la publicació del seu text íntegra al BOP de Girona i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

