ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1r. Fonament legal.
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 del RD legislatiu
2/2004, de 5 de març, 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.
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. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, 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
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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. Beneficis fiscals
Gaudiran d’exempció aquells contribuents amb ingressos personals inferiors a
l’indicador de renda de suficiència vigent. Aquesta quantia s’incrementarà en un 30%
per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència que no tingui
patrimoni ni ingressos. No es tindran en compte com a ingressos personals els que
pugui percebre el beneficiari provinents d’ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la
finalitat d’atendre les despeses derivades de la necessitat del concurs d’una altra
persona per a dur a terme els actes essencials de la vida.
Gaudiran de bonificació del 70% de la quota tributària per la tramitació de l’expedient
de transmissió de parada als mercats de venda no sedentària aquelles transmissions
que es facin entre familiars de primer grau i entre cònjuges.
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.
Tarifes
1.La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Epígraf Primer. DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

€

2/6

De convivència o residència, conducta, d'acords i documents existents
1.1
en les oficines municipals, sempre que suposi la recerca d’informació
en l’arxiu municipal (article 23 Llei de Procediment Administratiu)
Compulsa de documents (que no s’hagin de presentar davant de
1.2
l’Ajuntament), cada foli
Bastanteig de poders i legitimació de personalitat (només per fora de
1.3
l'Ajuntament)
1.4
Informe tècnic d’habitabilitat
1.5
Autoritzacions pel repartiment de publicitat al carrer:
Autoritzacions esporàdiques
Grans superfícies comercials – anual Altres – anual
1.6
Autoritzacions per la publicitat en pancartes, banderoles, etc.
1.7
Autoritzacions per la publicitat en vehicles mòbils
1.8
Autoritzacions per fer música en viu
1.9
Autoritzacions del canvi de titularitat d'una activitat econòmica
1.10 Placa per llicència d’obres
1.11 Placa per la prohibició d’estacionament (guals; dues unitats
1.12 Certificat empadronament ordinari
1.12b Volant d’empadronament…(1)
1.13 Certificat empadronament històric.
1.14 Verificació/comprovació documentació cobertura resp.Civil no VISAT
1.15 Expedient d’unions de Fet
1.16 Drets d’exàmens:
Convocatòria places grup A1 i A2
Convocatòria places grup C1 i C2.
Convocatòria places grup AP (E)

9,13
1,12
50,00
50,00
50,00
367,00
147,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
46,50
3,00
2,00
10,20
285,00
50,00
28,00
18,00
11,00

Estan exempts de pagar la taxa les persones que es trobin en algun
dels casos següents:
a) Membres de famílies nombroses de categoria especial i
famílies monoparentals
b) Persones que es trobin en situació de desocupació i que no
rebin cap prestació econòmica.
c) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al
33%.
Tenen una bonificació del 50% en el pagament de la taxa:
a) Membres de famílies nombroses de categoria general.
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1.17

Sol·licitud informes a la Direcció Gral. D’extinció incendis (Bombers)

1.18

Declaració de divisió
d’innecessarietat.

1.19
1.20
1.21
1.22

en

propietat

horitzontal;

i

declaració

Declaració de situació de fora d'ordenació o
volum disconforme
Tramitació expedient transmissió parada als mercats de venda no
sedentària de Pineda de Mar
Tramitació d'obres i activitats que requereixen informe o autorització
prèvia d'organismes sectorials
Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament
tarifat

185,00
160,00;
210,00
c/est
655,00
109,50
450,00
50,00

Està exempt de pagament de l'impost l'emissió de documents de serveis urbanístics
destinats a organismes públics, tals com Agència Tributaria, Generalitat de Catalunya.
Així mateix, estarà exempt de pagament de la tarifa prevista a l'apartat 1.22 d'aquesta
ordenança la tramitació i/o emissió de documents en matèria de serveis socials bàsics
i complementaris i habitatge, així com l'emissió de la tarja d'aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda (tarja blava)
En el cas de les autoritzacions per publicitat en pancartes i per fer música en viu es
liquidarà també l’ocupació del domini públic, aplicant la tarifa del preu públic
corresponent.
En el cas d’autoritzacions per canvi de titularitat, la tarifa indicada només s’aplicarà
quan no es derivi cap altra actuació administrativa, al marge de l’autorització. En cas
contrari serà d’aplicació la taxa corresponent a l’activitat que es derivi.
(1) Els volants d’empadronament sol·licitats telemàticament tindran una bonificació
del 100%.
Epígraf segon. Serveis urbanístics.

2.1 Certificats urbanístics i d’antiguitat.................... .......................................
2.2 Informes urbanístic......................................................................................
2.3 Planell d'assenyalament d'alineacions i rasants. ........................................
2.4 Certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants.....................................
2.5 Certificat de peritació .................................................................................

120,87
73,45
117,00
176,50
234,50
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2.6 Certificats de medició de terrenys i edificis, per cada metre quadrat........
0,41
2.7 Normativa urbanística .................................................................................
11,20
2.8 Plànols zonificació ............................................................................................. 28,05
2.9 CD informació ...................................................................................................
6,60
Les presents tarifes seran exigibles a la sol·licitud
Epígraf tercer. Seguretat ciutadana.
3.1 Informes d’actuacions practicades pels agents de la policia municipal......
32,65
3.2 Informe tècnic sobre accidents de trànsit .........................................................
50,00
3.3 Registre de novetats...............................................................................................
9,20

Epígraf Quart. REPROGRAFIA
4.1
4.2
4.3

Fotocòpia
Còpia de plànols
CD

€
0,17
3,25
3,00

Article 7è. Període impositiu i acreditament de la taxa
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 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 8è. Règim de declaració, liquidació, notificació i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. Els escrits rebuts pels conductes a que fa referència l'article 66 de la Llei de
Procediment Administratiu, que no arribin degudament registrats, 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
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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 9è. Infraccions i sancions.
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 51 i 54 de l’Ordenança General.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pineda de Mar a 26
d'octubre de 2017 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018 i continuarà
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.
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