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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PER ACTIVITATS
JURIDICOADMINISTRATIVES
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 disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents
administratius, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu.
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. 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
presentació 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. Quota tributària
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:
a) Per compulsa de documents que hagin de produir efecte a les oficines
municipals: 0,50 euros/full
b) Per cada informe de qualificació urbanística: 30,00 euros.
c) Per cada certificat urbanístic: 30 euros.
d) Per l’emissió de certificats de caràcter general i al marge de procediments
afectes a l’àmbit de les competències locals: 3 euros.
e) Per la tramitació d’expedients que impliquin la redacció d’informes municipals
no urbanístics ni ambientals o de la sol·licitud al Consell Comarcal del Gironès
per a la redacció dels mateixos:
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- Informe redactat pels serveis tècnics municipals: 30 euros
- Informe redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, el cost serà el que l’ajuntament hagi suportat.
Article 4. No subjecció
No estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la tramitació
de documents i expedients necessaris pel compliment d’obligacions fiscals, les
consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts i la resolució
dels recursos administratius.
Les persones que tinguin
Article 5. 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 58/2003, de 27 de desembre, General Tributària
(en endavant, LGT) que sol·licitin, provoquin o en l’interés de les quals redundi la
tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 6. Exempcions i bonificacions
1. Les tarifes establertes per l’emissió de certificats en general, per la compulsa
de documents no meritaran quan el document sol·licitat tingui com a fi
complementar un expedient administratiu en tràmit en aquesta corporació.
2. Les persones que acreditin insuficiència econòmica.
3. Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, no s’admetran
exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d’aquells a favor de l’Estat,
Generalitat i altres en públics, o com a conseqüència de l’aplicació de convenis
o acords.
Article 7. Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà 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 els 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 66 de la Llei de
Procediment Administratiu, 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. Les certificacions o documents que expedeixi l’administració municipal en virtut
d’ofici de jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran o no es remetran si
prèviament no s’ha satisfet la quota tributària corresponent.
Disposició Final
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per el Ple de la Corporació en
sessió celebrada el i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., entrarà
en vigor l'endemà al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins a la
seva modificació o derogació expressa
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