ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
REALITZACIÓ D´ACTIVITATS JURÍDICO ADMINISTRATIVES DE
COMPETÈNCIA LOCAL
Article 1r. Fonament legal.
A l´empara de l´article 106 en relació als 4.b i 5.E.c de la Llei 7/1985 de 2 d´abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a i b de la Llei 8/1987 de
15 d´abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguin el que disposen els articles
15 a 19, i d´acord amb l´article 58 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, es regula l´aplicació de la taxa per a la realització d´activitats
jurídico administratives de competència local.
Article 2n. Fet imposable.
1.- Constitueixen el fet imposable d´aquesta taxa les activitats jurídico administratives
de competència local desenvolupades amb motiu de:
a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que
expedeixi o de què entenguin l´administració o les autoritats municipals.
b) L´autorització per utilitzar l´escut del municipi en plaques, marques, noms
d´etiquetes i altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància dels
interessats.
c) Les autoritzacions concedides de conformitat amb el que preveu el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria i Reglament del Cementiri Municipal.
d) La tramitació de llicències d´autotaxi i vehicles de lloguer.
e) La inspecció de béns i instal.lacions d´acord amb el que estableix l´article 35 del
Reglament d´Activitats i corresponents la Llei de 10/1990, de 15 de juny, sobre
policia de l´espectacle les activitats recreatives i els establiments públics.
f) La tramitació de llicències d´obertura d´establiment a què es refereix l´article 22 del
Reglament de Serveis de les corporacions locals.
g) La tramitació de llicències urbanístiques regulades en l´article 247 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
h) El servei de connexió al sistema de sanejament municipal i la realització de les obres
d´instal.lació d´aquest servei fins el límit exterior de propietat privada.
2.- S´entendrà que l´activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma
particular al subjecte passiu quan sigui motivada directa o indirectament per ell mateix,
per raó que les seves actuacions o omissions obliguin l´Ajuntament, encara que no hi
hagi sol.licitud expressa de l´interessat.
Article 3r. 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, la resolució dels recursos
administratius i els relatius a la prestació de serveis o realització d´activitats i a la

utilització privativa o l´aprofitament especial de béns de domini públic que estiguin
gravats per una altra taxa o pels quals l´Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 4t. Subjecte passiu.
1.- Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l´article 33 de la Llei General Tributària que sol.licitin o
resultin beneficiades o afectades per les activitats jurídico administratives de
competència local de l´article 2.1.
2.- Tindran la consideració de substituts del contribuent:
2.1.- En aquelles activitats jurídico administratives que beneficiïn o afectin els ocupants
de vivendes, locals o instal.lacions, seran els propietaris dels immobles, els quals podran
repercutir la taxa, si fos el cas, sobre els beneficiaris.
2.2.- En l´atorgament de llicències urbanístiques, seran els constructors i contractistes
d´obres.
Article 5è. Responsables tributaris.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què fan referència els articles 38.1 i 39.1 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 6è. Exempcions i bonificacions.
Sense perjudici d´allò que estableix l´article 24.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
no s´admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d´aquelles a favor de
l´Estat, Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials o institucionals o com a
conseqüència de l´aplicació de Tractats o Acords Internacionals.
Article 7è. Base imposable i quota.
El cost real o previsible de l´activitat jurídico administrativa, considerada en la seva
globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota
tributària.
A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional se’ls aplicarà quota zero, prèvia justificació, per cada servei o bé anual
si es tracta de taxa per padró.
Les quotes tributàries, determinades individualment segons les diferents activitats que
constitueixen el fet imposable, seran les següents:
1.- Serveis Generals

1.1.- Redacció d'informes preceptius per llicències d'obres:
- Preu per obres menors:..............46,97 euros c/u
- Preu per obres majors:.............154,51 euros c/u
1.2.- Redacció de certificats urbanístics:
- Obres menors, segregacions i agrupacions............46,97 euros c/u
- Obres majors..................................................................94,05 euros c/u
1.3.- Redacció d’informes sobre activitats subjectes al règim d’autorització o de
llicència ambiental o, en el seu cas, sobre les altres activitats regulades per la Llei
d’intervenció integral de l’administració ambiental..............................93,98€.
Article 8è. Meritació.
La taxa es merita en el moment que s´iniciï la realització de l´activitat administrativa
que constitueix el fet imposable, a instància de part o d´ofici.
S´entendrà sempre que l´inici de l´activitat administrativa afecta o es refereix
singularment al subjecte passiu donant lloc a l´existència posterior de la realització del
fet imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada l´activitat administrativa en la data de
presentació de la sol.licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit, l´inici de l´activitat serà la declaració per part de l´òrgan de
l´Ajuntament de procedir d´ofici.
Article 9è. Gestió.
S´exigirà el dipòsit previ de l´import total la quota tributària amb anterioritat a la
meritació, no tramitant-se sense que s´hagi realitzat el corresponent ingrés.
La corresponent liquidació es practicarà d´acord amb el procediment establert en
l´Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l´Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.
Article 10è. Pagament.
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l´Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 11è. Inspecció.
Inspecció i recaptació.- La inspecció i la recaptació de l´impost es realitzarà d´acord
amb allò que preveu la Llei Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les

disposicions dictades pel seu desenvolupament i en l´Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació.
Article 12è. Infraccions i sancions.
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s´aplicarà al règim
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
Article 13è. Vigència.
La present Ordenança Fiscal entra en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1993 i
seguirà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Diligència d´aprovació.
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l´Ajuntament el dia 13
d´octubre de 1992.

