Ajuntament de la Vall de Bianya
Ordenança fiscal núm. 14: taxa per expedició de documents administratius

Article 1.- Fonament i naturalesa
1.

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 i 20-4 del R.D.
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que 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 58 de l’esmentat del R.D. Legislatiu 2/2004
de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

2.

Serà objecte d’aquesta exacció, l’expedició, tramitació, a instància de part, de
documents en els quals intervingui l’Administració o les autoritats municipals.

3.

S’entendrà tramitada a instància de part, qualsevol documentació administrativa
que hagi estat motivada pel particular o afecti en benefici seu, encara que no hagi
estat sol·licitada pel mateix interessat.

Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’activitat municipal desenvolupada amb motiu de la
tramitació a instància de part o d’ofici, en el cas de l’apartat 3 anterior, de tota mena
d’expedients. L’obligació de contribuir naixerà en el moment de la presentació de la
sol·licitud que inicia l’expedient.

Article 3.- 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 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 tributaris
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei
general tributària.

2.

Seran responsables subsidiaris els que determina la Llei general tributària als
articles 41 i 43.
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Article 5.- Exempcions i bonificacions
En tot cas s’atindrà al que disposen els articles 24 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 7, 8 i
18 de la Llei 8/89 de 13 d’abril.
Especialment quedaran exempts d’aquesta taxa:
− L’estat, CCAA, Província i Municipi per a la realització de les funcions
públiques que els són encomanades.
− L’Església i altres associacions religioses en relació amb les activitats de culte o
de tipus social, cultura, sense ànim de lucre.
− Les entitats benèfiques, culturals i totes aquelles que han estat constituïdes
partint d’un fi no lucratiu en relació a les activitats que els són pròpies.

Article 6.- 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 les
tarifes que es detallen a l’article següent.

Article 7.- Tarifes
1.- Tarifes referents a l’àrea d’urbanisme:
a.- Tramitació llicència obres: pressupost < 1.000 euros
b.- Tramitació llicència d’obres: pressupost >1.000 i < a 3.000 euros
c.- Tramitació llicència d’obres: pressupost > 3.000 euros
d.- Llicència primera ocupació
e.- Llicència de segregació de terreny
f.- Expedient d’innecessarietat de segregació o parcel·lació

10,00€
20,00€
40,00€
45,00€
45,00€
45,00€

2.- Fotocòpies
a.b.c.d.-

Fotocòpies blanc i negre DIN A4
Fotocòpies blanc i negre DIN A3
Fotocòpies color DIN A4
Fotocòpies color DIN A3

foli
foli
foli
foli

0,10€
0,20€
0,20€
0,40€
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Article 8.- Normes de gestió
1.

El règim d’ingrés amb caràcter general serà el d’autoliquidació. Correspondrà a
l’Alcalde o òrgan en qui delegui, concretar els aspectes formals i procediments
relacionats amb l’esmentada autoliquidació.

2.

Per acollir-se als supòsits d’exempció o bonificació caldrà acreditar els extrems que
originen aquesta condició.

Article 9.- Infraccions i sancions tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà a allò que disposa l’article 181 i següents de
la Llei general tributària i a l’ordenança general de gestió i inspecció.
Article 10.- Vigència
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2020 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
La Vall de Bianya, 15 d’octubre de 2019
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