ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. TAXA PER EXPEDICIÓ I
TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS, AUTORITZACIONS
ADMINISTRATIVES I LLICÈNCIES
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
1. En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i, específicament l’article 57 del RD Llei 2/04 i
de conformitat amb el que s’hi disposa en els articles 20 a 27 d’aquesta norma, aquest
Ajuntament fixa la taxa per a la tramitació dels documents que expedeix o que entén
l’Administració municipal.
2. És objecte d’aquesta exacció, la tramitació a instància de part de tot tipus de
documents que l’Administració o les autoritats municipals entenguin.
3. S’entén que s’ha tramitat a instància de part, qualsevol documentació administrativa
que hagi provocat un particular o que redundi en el seu benefici, encara que l’interessat
no hagi fet la sol·licitud.
4. No estan subjectes a aquesta exacció, l’expedició de documents o expedient que
l’Administració o les autoritats municipals entenguin quan la persona que té obligació
de pagar estigui acollida a la beneficència municipal, o es tracti d’autoritzacions a
menors per concertar contractes laborals, i quan aquests documents s’expedeixin a
instància d’autoritats civils, militars o judicials, perquè tinguin efecte en actuacions
d’ofici.
5. Tampoc estan subjectes a aquesta exacció l’expedició de certificats o qualsevol altre
document que faci referència a qüestions professionals dels funcionaris i del personal
contractat o laboral al servei d’aquest Ajuntament, tant actius com passius.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, l’activitat municipal desenvolupada per
causa de la tramitació, a instància de part, de tot tipus d’expedients. L’obligació de
contribuir comença en el moment de presentar la sol·licitud que inicia l’expedient, quan
s’expedeixi el document que beneficia el particular, o quan ell mateix l’hagi provocat.

Article 3. Subjecte passiu
Tenen la condició de contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la
tramitació de l’expedient, que la provoquin o bé que aquesta tramitació redundi en
benefici seu.
- El subjecte passiu substitut és el presentador dels documents.
- Les associacions de veïns no hi estan subjectes.

Article 4. Base de gravamen
Es pren com a base d’aquesta exacció la naturalesa dels expedients que s’han de
tramitar.

Article 5. Tarifes
Les tarifes s’apliquen per tramitar cada instància o expedient, segons el cas, de
qualsevol tipus d’assumpte de competència municipal des de l’inici fins a la resolució
final, inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’acord final, són les següents:
Llicències urbanístiques majors .......................................................................42,00 euros
Llicències urbanístiques menors ......................................................................12,00 euros
Llicències d’obertura d’establiments ...............................................................42,00 euros
Llicències i autoritzacions ambientals i les seves revisions .............................79,00 euros
Informes i certificacions del tècnic municipal .................................................42,00 euros
Informes i certificacions de l’Alcaldia ...............................................................6,00 euros
Compulsa de fotocòpies. Cada fotocòpia ..........................................................0,30 euros
Còpies o fotocòpies de documents municipals ..................................................0,20 euros
Comunicacions prèvies d’inici d’activitats ......................................................31,00 euros

Article 6. Quotes
Les quotes que fixa aquesta exacció s’han de liquidar per cada un dels expedients que es
tramitin.

Article 7. Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts del pagament de drets els expedients tramitats a instància de les
persones físiques o jurídiques:
a) Declarades pobres per precepte legal
b) Les persones que sol·licitin un certificat de béns i/o un volant d’empadronament per
tal d’obtenir el dret de justícia gratuïta. Es farà constar en la sol·licitud, el motiu pel
qual es demana l’esmentada documentació per tal de gaudir de l’exempció
c) Gaudiran d’exempció les associacions sens ànim de lucre, dedicades a finalitats de
cooperació, solidaritat i cohesió social, en els termes que determini el Reglament de
participació
d) Que hagin obtingut el dret de justícia gratuïta respecte als expedients que hagin de
tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual s’hagin acollit a aquest
dret
2. Queden exemptes del pagament de les tarifes compreses en el número 1 de l’epígraf
1r. de l’article 5, de la present ordenança quan els documents corresponents siguin
requerits als particulars pel mateix Ajuntament d’Almenar, els seus organismes
autònoms, les seves empreses municipals i les concessionàries de serveis municipals.
3. Gaudiran d’exempció total els subjectes passius que acreditin la situació d’atur.
4. Hi ha una bonificació del 50%:
a) Per tramitar expedients iniciats a instància de les persones que hagin obtingut el
benefici judicial de mitja pobresa i que han de tenir efecte, precisament, en el
procediment judicial en el qual hagin obtingut aquest benefici
b) Les fotocòpies de l’arxiu que necessiten els estudiants per investigar i preparar els
seus treballs

Article 8. Normes de gestió
1. Els documents que hagin d’iniciar un expedient s’han de presentar en les oficines
municipals o en les quals assenyala l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú.
2. Quan es rebin aquests documents en el Registre general s’hi haurà d’estampar una
impressió en la qual hi haurà la data, l’import i el número d’ordre del document.
3. Si l’interessat presenta còpia dels documents s’hi han de posar també les dades
assenyalades en el número anterior. Quan ho demani, se li ha d’estendre un rebut on s’hi
ressenyi, a més de les dades anteriors, el nom i l’adreça de l’interessat, o del
presentador, i la causa de la petició.
4. En els supòsits d’exempció se n’ha de consignar la justificació legal.
5. Les quotes s’han de satisfer en efectiu, en les oficines municipals en el moment de
presentar els documents que inicien l’expedient, o en retirar d’aquestes la certificació o
notificació de la resolució final en els supòsits de l’article 1.3 d’aquesta ordenança.
6. Els documents rebuts pels conductes a què fa referència l’article 38 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, ja esmentat s’han d’admetre provisionalment, però no se’ls pot
donar curs si no han pagat els drets, prèviament. Per això s’han de demanar a
l’interessat que en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents, amb
l’advertència que, si un cop passat aquest termini encara no les hagués pagades, els
escrits o les documents s’hauran de tenir per no presentats i la sol·licitud s’haurà
d’arxivar.
7. Pel que fa a la forma, al mitjà i a les maneres de pagament s’ha de fer el que preveu
l’ordenança fiscal general, i la taxa es pot cobrar per mitjà d’una impressió mecanitzada,
uns efectes timbrats o un rebut.

Article 9. Infraccions i sancions tributàries
1. Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i les sancions que
els corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei general tributària i
les disposicions que la complementen i despleguen.
2. La imposició de sancions mai no impedeix la liquidació i el cobrament de les quotes
meritades no prescrites.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2005, i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

AJUNTAMENT D’ALMENAR

