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Ordenança fiscal núm 7

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

Article 1.- Fonament i naturalesa.

Fent 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 es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a
expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2.- Fet imposable.

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb
el 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.

4. No estaran subjectes a aquesta taxa els expedients d’obres que comportin la
restauració i rehabilitació de façanes i les obres de reparació de patologies estructurals
(aluminosis) i obres de supressió de barreres arquitectòniques.

Article 3.- Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 33 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.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
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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 senyala l'art. 40 de 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 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 resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50
% quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients
que motivin l'acreditament.

Article 6.- Tarifes.

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

A) SERVEIS SECRETARIA GENERAL I SERVEIS ECONÒMICS

1. CERTIFICACIONS
Euros

- Per cada certificat expedit, relatiu a l'últim
quinquenni, primer full ........................... 2,00
- Per  cada  certificat  expedit,  relatiu a anys
anteriors, primer full............................. 4,05
- Fulls següents dels anteriors .....................

1,60

2.LLICÈNCIES

 2.1.- Llicència  per  drets de reserva d’espai o entrada de vehicles a edificis particulars
    138,70,-

Euros
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3.ALTRES
   Euros

- Compulsa de documents, per full 1,50
- Avançament  de liquidació per Impost sobre
Terrenys de Naturalesa Urbana................................................ 3,90
- Validacions de procures......................................................... 58,65
- Informacions testificals.......................................................... 15,90
- Altres expedients i canvis de nom......................................... 23,75

4. FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Euros
- Fins a 1.000.000 de pessetes.................................................. 55,55
- D' 1.000.000 fins a 5.000.000 .............................................. 87,35
- De 5.000.000 fins a 10.000.000............................................ 118,65
- De més de 10.000.000.......................................................... 174,55

B) SERVEIS D'URBANISME i GUÀRDIA URBANA

Euros
- Informes urbanístics(qualificació, classificació  i
paràmetres) .............................................................................. 27,95
- Certificats guàrdia urbana...................................................... 8,30
- Informe accidents guàrdia urbana.......................................... 17,60
- Informe accident amb croquis explicatiu............................... 35,25
- Exp. de col·locació de grues i similars.................................. 139,90
- Informes  previs de conformitat  amb el planejament i
ordenances municipals, avantprojectes ................................... 69,95
- Informes cadastrals(antiguitat construcció, superfície
.aprox....) ................................................................................. 15,90
- Inspeccions realitzades pels tècnics municipals
a instància dels interessats, amb l’informe
corresponent.(serveis tècnics, policia…)..................…........... 64,75
- Còpies de plànols amb suport informàtic.............................. 21,00
- Certificat d’aprofitament urbanístic  .................................... 75,44

C) SERVEIS DE PERSONAL

1.- Categoria primera (titulació Grup A)..................................................... 16,40 Euros
2.- Categoria segona (titulació Grup B).   ..................................................  13,40 Euros
3.- Categoria tercera (titulació Grup C).....................................................     9,85 Euros
4.- Categoria quarta (titulació Grup D)......................................................     6,55 Euros
5.- Categoria cinquena (titulació Grup E).....   ...........................................    3,30 Euros

D) FOTOCÒPIES
Euros

- Fotocòpia mida Din A-4, per full.......................................... 0,10
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- Fotocòpia mida Din A-3, per full......................................... 0,17
- Fotocòpia de plànols, per m2................................................ 10,55
- Per full imprès en el Centre d´Informació juvenil i
biblioteca .................... ............ .............................................

0,10

- Per full imprès al Centre Salvador Espriu per part
d’estudiants............................................................................. 0,05

E) SERVEIS PRESTATS PER L'ARXIU HISTORIC FIDEL FITA

   5.1. Reproducció documental escrita, per fotocòpia:

Euros

- Mida Din A-4, en general..................................................... 0,10
- Mida Din A-3, en general..................................................... 0,12
- Reducció o ampliació Din A-4............................................. 0,12
- Reducció o ampliació Din A-3............................................. 0,17

ALTRES  REPRODUCCIONS
-Microfilm, per cada fotograma.............................................. 0,22
- Diapositives, cada fotograma................................................ 0,25

5.2.  Drets de reproducció de material documental o gràfic en una publicació

Euros
-No local................................................................................. 20,65
-Local...................................................................................... 10,30

F) AUTORITZACIONS PER PUBLICITAT

 1-Empreses que no tributen I.A.E a Arenys de Mar

Euros
-Autoritzacions per al repartiment de publicitat al
carrer, habitatges, locals, etc.................................................... 17,15
-Autoritzacions per a publicitat en pancartes,
banderoles, etc.......................................................................... 34,35
-Autoritzacions per a la publicitat en
vehicles mòbils......................................................................... 34,35

 2-Empreses que tributen I.A.E a Arenys de Mar

Euros
-Autoritzacions per al repartiment de publicitat al
carrer, habitatges, locals, etc....................................................

4,35
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- Autoritzacions per a publicitat en pancartes,
banderoles, etc..........................................................................

8,60

-Autoritzacions per a la publicitat en
vehicles mòbils........................................................................

8,60

G.- SERVEI PLAQUES

- Plaques de col·locació obligatòria a les obres de nova
planta i reforma d’edificis  degudament autoritzades.
Per cada placa.......................................................................... 13,95
- Els titulars de llicències per drets de reserva
d’espai o entrada de vehicles a edificis particulars, hi
hauran de col·locar una placa d’identificació.22
Per cada placa......................................................................... 10,55
-Plaques per velomotors........................................................... 1,35
- Plaques per gos i any............................................................. 7,77

Article 7.- Bonificacions de la quota.

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en la tarifa d'aquesta taxa.

Article 8.- 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 al tribut.

2. En els supòsits a què fa referència el núm. 2 de l'art. 2, l’ Acreditament es produeix
quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.

Article 9.- Declaració i ingrés.

1. La taxa s'exigirà en règim d’ autoliquidació en el moment de sol·licitar la tramitació
del document o l’expedient que es tracti.

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre de Règim Jurídic 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 a l'interessat que, en el termini de deu
dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, si passat aquest termini no
ho han 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 ni es remetran si
prèviament no s'ha satisfet la quota tributària corresponent.
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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 disposen l'article 77 i següents de la
Llei General Tributària.

DISPOSICIO FINAL:

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia 8
de novembre de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de desembre
de 2002, entrarà en vigor el primer de gener de 2003 i tindrà vigència mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.


