Ajuntament de Sallent
Ordenances Fiscals 2021
Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1r. 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 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 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 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 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 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 3r. Subjectes passius
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 4t. 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.
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 assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
1a.

Haver estat declarats pobres per precepte legal.

2a.

Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.

3a.
Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que
han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat
declarats pobres
Article 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
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 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
EPÍGRAF 1.- CERTIFICACIONS.
1.
2.
3.
4.
5.

Certificats de qualificació urbanística...........................................................55,00 €
Altres certificacions de documents i informes dels Serveis Tècnics ...........40,00 €
Certificat de documents o de dades no incloses en altres apartats ............15,00 €
Certificats d’empadronament.........................................................................1,00 €
Certificats canvi de nom i numeració de carrers.............................................5,00 €

EPÍGRAF 2.- COPIA DE DOCUMENTS O DADES.

1. Fotocòpies per Entitats del Municipi i per expedients sotmesos a informació
pública o a audiència de l’interessat amb exclusió d’aquells documents la
reproducció dels quals comporti una Taxa específica determinada en aquesta
Ordenança i sempre que el seu lliurament sigui autoritzat, per cada fotocòpia:
normal DIN A4 blanc i negre........................................... 0,10€/cara
DIN A3 blanc i negre............................... 0,20€/cara
DIN A4 color............................................ 0,40€/cara
DIN A3 color............................................ 0,80€/cara
Entitats

DIN A4 blanc i negre................................0,05€/cara
DIN A3 blanc i negre................................0,10€/cara
DIN A4 color.............................................0,20€/cara
DIN A3 color.............................................0,40€/cara

**Les Entitats inscrites al Registre d’Entitats i Associacions del Municipi de Sallent
podran realitzar un màxim de 200 còpies per document sense cost , excepte cartells
d’actes per penjar.
EPÍGRAF 3.- VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS.
1. Reproduccions de plànols del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal (POUM),
per cada plànol amb paper ................................................................................10,00 €
2. Documents del Pla General d'Ordenació Municipal (POUM), amb cd :
* Normativa.........................................................................................................10,00 €
* Plànols.............................................................................................................10,00 €
3. Còpia documentació Tècnica i plànols:
En format paper ( s’aplicarà el cost real de la copisteria)
En format digital..................................................................................................10,00€
Si la petició de cessió prové de companyies o institucions públiques s’haurà
d’elaborar un conveni específic que reguli la cessió d’ús de la cartografia, sempre i
quan hi hagi un intercanvi d’informació en els dos sentits.
EPÍGRAF 4. SERVEIS URBANÍSTICS.
1. Tramitació d’expedients de declaració de ruïna i obres d’execució.............162,00 €
2. Informes dels serveis tècnics municipals en relació a l’estat de conservació
d’edificis, terrenys i solars, medicions, taxacions, requerits pels veïns, que comportin
desplaçament dels tècnics fora de les dependències municipals......................65,00 €

3. Expedient d’exposició pública d’avanços de planejament (POUM, PPV i
PEU/PMU)(article125RP)..................................................................................605,00€
4. Expedient de modificació puntual del POUM
4.1 Fins a 1Ha......................................................................................810,00 €
4.2 De 1 a 10 Ha...............................................................................1.690,00 €
4.3 Més de 10 Ha.....................................................1.690,00 € + 100,00 €/Ha.
5. Expedient d’aprovació o modificació de Plans Parcials Urbanístics (PPU)
5.1 Fins a 1Ha......................................................................................810,00 €
5.2 De 1 a 10 Ha...............................................................................1.690,00 €
5.3 Més de 10 Ha.....................................................1.690,00 € + 100,00 €/Ha.
6. Expedient d’aprovació o modificació de Plans Especials Urbanístics (PEU) i Plans
de Millora Urbana (PMU)
6.1 Fins a 1Ha.....................................................................................810,00 €
6.2 De 1 a 10 Ha..............................................................................1.690,00 €
6.3 Més de 10 Ha.....................................................1.690,00 € + 100,00 €/Ha.
7. Expedient d’aprovació o modificació de concrecions d’Ordenació
Volumètrica.................................................................................................1.235,00 €
8. Expedient d’aprovació o modificació de Projectes d’Urbanització:
8.1 Fins a 1Ha.....................................................................................885,00 €
8.2 De 1 a 10 Ha..............................................................................1.235,00 €
8.3 Més de 10 Ha.......................................................1.235,00 € + 40,00 €/Ha.
9. Expedient d’aprovació o modificació de projectes de reparcel·lació o compensació:
9.1 Fins a 1Ha.....................................................................................885,00 €
9.2 De 1 a 10 Ha..............................................................................1.235,00 €
9.3 Més de 10 Ha........................................................1.235,00 €+ 40,00 €/Ha.
(Si l’expedient de compensació comporta la publicació dels estatuts i bases
d’actuació de la Junta de Compensació, els promotors hauran de satisfer
íntegrament, a més, aquestes despeses).
10. Expedients en sòl no urbanitzable tramitats d´acord amb l’art.48, 49 i 50
RLUC.................................................................................................................450,00€
Quan sigui l´Ajuntament qui faci les sol·licituds dels informes preceptius de l´article
abans esmentat aquesta tarifa s´augmentarà en 150,00 €
EPÍGRAF 5.- ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
1. Diligències de confrontació de fotocòpies de documents ...............................2,00 €
2. Consulta d’expedients no sotmesos a informació pública...............................6,00 €
3. Consulta de documents a l’arxiu .....................................................................6,00 €
4. Drets d’exàmens participació concurs, Oposició o Concurs – Oposició de
funcionaris i personal laboral:

Grup A1
Grup A2
Grup C1
Grup C2
Grup E

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

22,00 €
19,00 €
16,00 €
15,00 €
10,00 €

En el cas que les proves requereixin un psicotècnic, s’augmentaran aquestes tarifes,
amb el cost del psicotècnic.
4.1. Bonificació del 50% de la taxa per drets d’exàmens participació concurs,
Oposició o Concurs – Oposició de funcionaris i personal laboral en els següents
casos:
Persones que es trobin en situació de desocupació o atur: per justificar l'exempció al
pagament de la taxa per drets d'examen, caldrà aportar el certificat emès per
l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya i/o pel Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE) que acrediti que us trobeu en situació d’alta com a demandant d’ocupació i
que no rebeu cap mena de prestació econòmica, segons especificacions de les
bases de la convocatòria.
.Membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o especial: Per
justificar l'exempció o reducció al pagament de la taxa per drets d'examen, caldrà
aportar fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental, de categoria especial
o general, emès per l'Administració corresponent i que haurà d'estar en vigor,
segons especificacions de les bases de la convocatòria.
Persones amb discapacitat: per justificar l'exempció al pagament de la taxa per drets
d'examen, haureu d'acreditar la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%
presentant fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball,
Afers Socials i Família o per l'Administració corresponent.
Les persones que necessitin algun tipus d’adaptació o adequació de temps i mitjans
materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en les bases de
la convocatòria, així com aquelles persones que vulguin optar a les places
reservades al torn de reserva, han de presentar el dictamen actualitzat emès per
l'Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) que indiqui la vostra idoneïtat pel
desenvolupament del contingut funcional de les places objecte de la convocatòria i
les adequacions necessàries que necessiteu durant el procés de selecció.
5. Expedició de fotografies de documents de l’arxiu............................................4,00 €
6. Fotocòpies emeses a la Biblioteca...................................................................0,10 €
7. Expedició de documents Policia Local:
7.1. Expedició, tramitació, atorgament i renovació llicències municipals tinença
gossos perillosos................................................................................................60,00 €

7.2. Expedició, tramitació, atorgament i renovació llicències municipals de conducció
de gossos perillosos ........................................................................................30,00 €
7.3. Expedició, tramitació, atorgaments i renovacions de llicència d'ús armes de la
categoria 4a .......................................................................................................60,00 €
7.4. Emissió d’informes per part de la Policia Local ..........................................35,00 €
7.5. Documents o conceptes no determinats en els epígrafs anteriors emesos per
part de la Policia Local ..................................................................................... 20,00 €
7.6. Tramitació expedient residus sòlids ...........................................................50,00 €
7.7. Expedició per part de la Policia Local d’informes, atestats o accidents
Esdevinguts dins el terme municipal...........................................................55,00 €
8.Tramitació de l’expedient d’un casament civil.................................................30,00 €
En el cas que la tramitació requereixi publicació en butlletins oficials s’afegirà el seu
cost.
9. Mercats de venda no sedentària
9.1 Autorització per exercir la venda no sedentària en el mercatsetmanal100,00€
(Amb el contingut i durada que estableixi l’Ordenança de Mercats Municipals)
9.2 Pròrroga de les autoritzacions.................................................................20,00€
EPÍGRAF 6.- PLAQUES.
1. Plaques de senyalització de gual o de reserva d’aparcament ...................15,00 €
2. Placa de llicència urbanística .....................................................................18,00 €
En el cas de llicències urbanístiques que es concedeixen en pressupostos inferiors a
3.000€ queda exclòs l’obligació de col·locar la placa.
3. Gossos i animals de companyia (de conformitat amb l’article 14.2 del decret
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció
d’animals, s’entén per animals de companyia els gossos, gats i fures que resideixen
habitualment al municipi )
3.1 Inscripció censal de gossos i animals de companyia. Per cada inscripció o
renovació.........................................................................................................0,00 €

Article 8è. 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 9è. Acreditament
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.
En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n., 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 10è. Declaració i ingrés
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 el cas que aquell escrit no existís o que la
sol·licitud no fos expressa.
Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de
Règim Jurídic i del
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 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.
Article 11è. 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 disposa l’article 77 i següents de
la Llei General Tributària.
Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió celebrada el 15 de novembre de 1996, definitivament el dia
27 de desembre de 1996, modificada pel Ple de 10 de Novembre del 2000, pel Ple del
9 de Novembre del 2001, pel Ple de 8 de Novembre del 2002, pel Ple de 30 d’ Octubre
de 2003, pel Ple de 5 de Novembre de 2004, pel Ple de 28 d’Octubre de 2005,pel Ple
del 27 d’ Octubre de 2006, pel Ple de 25 d’ Octubre de 2007, pel Ple del dia 28
d’Octubre de 2010, pel Ple del dia 27 d’Octubre de 2011, pel Ple del dia 30 d’Octubre
de 2012, pel Ple de 21 d’Octubre de 2013, pel Ple del 27 d’Octubre de 2014, pel Ple de
13 d’Abril de 2016, pel Ple del 26 d’Octubre de 2016 i ple Ple del 6 de Novembre de
2018, i pel Ple de 27 d’octubre de 2020 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Vist i plau
L ’alcalde,

El secretari acctal.,

