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1.- Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Diligència: Aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 7
d’abril de 2022 i executiva des del dia 30 de maig de 2022.

Diligència: Aprovada definitivament pel Ple
de la Corporació en sessió extraordinària de
7 d’abril de 2022 i executiva des del dia 30 de
maig de 2022.

ORDENANÇA FISCAL Número 19 TAXA PER EXPEDICIÓ 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)
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 què entengui l'administració o les autoritats municipals.
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2. A aquests efectes, 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 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.
Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius 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 document o expedient de què es tracti.
Article 4.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Beneficis fiscals
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1. Es bonificarà la totalitat de la taxa a les persones que estiguin vinculades al
departament de serveis socials per a la tramitació i/o prestació d’un servei, que no
superin 1,2 vegades l’IRSC vigent. Aquest apartat no serà aplicable per a les taxes de
l’epígraf 6, que es regulen a l’apartat següent.
2. Es bonificarà la totalitat de la taxa corresponent a l’epígraf 6 “Drets de participació
en processos de selecció convocats per l’ajuntament” a les persones en situació d’atur
que no percebin cap prestació contributiva i a les persones amb discapacitat amb un
grau igual o superior al 33 per cent. S’haurà d’acreditar la situació al·legada.
Article 6.- 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 les tarifes
següents:

Quota Euros
EPÍGRAF 1: CENSOS DE POBLACIÓ D’HABITANTS
Certificacions de censos anteriors

4,00
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EPÍGRAF 2: CERTIFICACIONS I COMPULSES
Certificació de documents o acords municipals

4,00

La diligència de confrontació de documents

2,00

Validació de procura i de poders que hagin de produir efecte a les oficines
municipals

12,00

EPÍGRAF 3: DOCUMENTS EXPEDITS O ESTESOS PER LES OFICINES MUNICIPALS
Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia o format PDF, per cada plana

0,30

Còpies d’expedients d’atestats de trànsit o de l’àmbit de la seguretat ciutadana

30,00

Per informes no previstos expressament en altres epígrafs

60,00

EPÍGRAF 4: DOCUMENTS RELATIUS A SERVEIS D’URBANISME
Valoracions d’obres a la via pública

15,00

Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a
instància de part

15,00

Per informe o certificat de legalitat i antiguitat

80,00

Per cada full o fracció de còpia de plànol de la cartografia de que disposi
l’Ajuntament, lliurada en paper o per cada conjunt de plànols de la cartografia de
que disposi l’Ajuntament que calgui digitalitzar, lliurada en suport informàtic,
format DIN A-0 i DIN A-1

48,00
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Per cada full o fracció de còpia de plànol de la cartografia de que disposi
l’Ajuntament, lliurada en paper o per cada conjunt de plànols de la cartografia de
que disposi l’Ajuntament que calgui digitalitzar, lliurada en suport informàtic,
format DIN A-2

24,00

Per cada full o fracció de còpia de plànol de la cartografia de que disposi
l’Ajuntament, lliurada en paper o per cada conjunt de plànols de la cartografia de
que disposi l’Ajuntament que calgui digitalitzar, lliurada en suport informàtic,
format DIN A-3

12,00

Per cada full o fracció de còpia de plànol de la cartografia de que disposi
l’Ajuntament, lliurada en paper o per cada conjunt de plànols de la cartografia de
que disposi l’Ajuntament que calgui digitalitzar, lliurada en suport informàtic,
format DIN A-4

6,00

Per lliurament de documents digitalitzats en format DIN A-0, destinats a estudis i
treballs d’investigació acadèmica, per cada conjunt.

10,00

Per lliurament de documents digitalitzats en format DIN A-1, destinats a estudis i
treballs d’investigació acadèmica, per cada conjunt.

6,00

Per lliurament de documents digitalitzats en format DIN A-2, destinats a estudis i
treballs d’investigació acadèmica, per cada conjunt

4,00

Per lliurament de documents digitalitzats en format DIN A-3, destinats a estudis i
treballs d’investigació acadèmica, per cada conjunt

3,00

Per lliurament de documents digitalitzats en format DIN A-4, destinats a estudis i
treballs d’investigació acadèmica, per cada conjunt

2,00

Per informe o certificat d’aprofitament i règim urbanístic

80,00

Per cada informe dels Serveis Territorials municipals

60,00

Per a visites addicionals del/de la tècnic/a municipal, en relació a una mateixa
sol·licitud

50,00

L’import mínim a liquidar per aplicació de les tarifes d’aquest epígraf serà de 10,00 euros
EPÍGRAF 5: PLAQUES
Plaques d’obra o gual

20,00

Plaques gossos

6,00

EPÍGRAF 6: DRETS DE PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS DE SELECCIÓ CONVOCATS
PER L’AJUNTAMENT
Creació de borsa de treball exclusiva, de qualsevol categoria i de qualsevol
règim

10,00

Creació de borsa de treball exclusiva, de qualsevol categoria i de qualsevol
règim, si el procés inclou una prova psicotècnica.

15,00
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Processos de selecció d’una o vàries places, amb constitució o no de borsa de treball, segons
categoria convocada:
Places de categoria A1 / A2 / B

30,00

Places de categoria C1 / C2

25,00

Places de categoria AP / E

15,00

Places de qualsevol categoria si el procés inclou una prova psicotècnica

50,00

EPÍGRAF 7: ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Expedient de tramitació d’anul·lació de la denúncia per incompliment de
l’ordenança reguladora de l’estacionament controlat de vehicles de la via
pública

10,00

Llicència de tinença o conducció d’animals perillosos o potencialment perillosos
(per expedició o renovació)

50,00

Expedició, tramitació, atorgament i renovacions de llicència d’ús d’armes

50,00
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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 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
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.
Article 7.- Acreditament
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient,
que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici
o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en
benefici seu.
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés i supòsits de devolució
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.
3. Les quantitats ingressades que no coincideixin amb les que realment corresponen
d’acord amb les quotes tributàries de l’article 6 de la present Ordenança, es podran
esmenar dins del termini establert legalment.
4. Únicament es procedirà a la devolució de la taxa prèviament satisfeta, en els casos
següents, a petició de la persona interessada o d’ofici:
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4.1. Per causes no imputables a les persones interessades.
4.2. Per error material, de fet o aritmètic en la tramitació de l’autoliquidació.
4.3. Per acreditar el compliment dels requisits per optar als beneficis indicats en
l’article 5, en la data d’efectes.
4.4. Per la resta de supòsits previstos legalment.
Article 9.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança 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
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.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió extraordinària celebrada el 7 d’abril de 2022 ha quedat definitivament aprovada
i entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

