ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
TAXA PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
JURIDICOADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

Article 1. Fonament legal
D'acord amb el que disposa l'article 106, en relació amb els articles 4,b) i 5,c) de la Llei
7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, articles 6 i 8 de la Llei 8/87 de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
l'Ajuntament estableix la taxa per la realització d'activitats juridicoadministratives de
competència local.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa les activitats juridicoadministratives de
competència local que es desenvolupen amb motiu de:
a) La tramitació, a instància de part, d'expedients o documents que expedeixi
l'Administració o les autoritats municipals.
b) Les autoritzacions concedides en matèria de cementiri municipal.
c) Les concessions de pròrrogues de llicència d'obres o urbanístiques.
d) Autoritzacions en matèria de mercats municipals.
e) Les autoritzacions municipals relatives a canvi de titularitat de llicències de guals.
f) Les autoritzacions municipals en cas de transmissions de places d'aparcaments i
trasters, sotmetre a concessió administrativa, excepte les que corresponguin a
transmissions "mortis causa" entre pares i fills i entre cònjuges.
2. A aquest efecte, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en benefici seu encara
que no hi hagi hagut sol·licitud expressa de l'interessat.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol.licitin o resultin beneficiades o
afectades per les activitats de competència local, previstes en aquesta Ordenança.
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Article 4. Responsables
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 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
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 5. Exempcions i bonificacions
A l’empara d’allò que disposa l’article 24.3 de la Llei39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals estaran exempts de pagament de la taxa les autoritzacions
municipals de transmissions de llicencies d’obertura a que es refereixen l’article 2d) i
l’article 6.2 A)V d’aquesta Ordenança quan sigui motivada per la mort del titular de la
llicència a favor dels seus pares o fills i entre cònjuges.

Article 6. Base imposable
1. Constitueix la base imposable el cost real o previsible de l'activitat juridicoadministrativa
considerada globalment.
2. Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que
constitueixin el fet imposable, són les següents:
Article 6.2
A) LLIURAMENT DE DOCUMENTS I TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS:
I. Plànols del municipi:
Euro .. Pessetes
A escala 1: 5.000, cada còpia ...................................................... 3 ........... (500)
A escala 1: 2.000, cada còpia ...................................................... 6,01 ... (1.000)
A escala 1: 500, cada còpia de 16 Ha. de 80 X 80 cm ............... 7,21 ... (1.200)
Plànol de parcel·la cadastral a 1:500, cada còpia ........................ 6,01 ... (1.000)
Plànols d'emplaçament DIN-A4 ................................................... 3 ........... (500)
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II. Còpies i confrontat de documents
a) Còpia o fotocopies de documents municipals de qualsevol mena, per cada foli o Din-A4
....................................................................................................... 0,20 €
b) Còpia de plànols de qualsevol mena, per metre lineal .............. 3,00 €
c) Còpia de plànols de qualsevol mena, per metre lineal, si es demanen
plegats .......................................................................................... 4,00 €
d) Confrontat o cumpulsa de documents sol.licitats per persones no residents
al municipi i sempre que no calguin aportar-se a algun procés gestionat per l’Ajuntament:
1. Fins a 10 fulls, import mínim ...................................................... 5 €
2. Per cada 5 fulls en excés o fracció ............................................ 3 €
III.- Informes i certificats
a) Informes urbanístics amb certificació o sense
b) Informes tècnics relatius a modificacions de projecte

300

bàsic, objecte de llicència municipal (independentment de si

300

s’ha de satisfer liquidació per qualsevol altre tribut)
c) Certificat de descripció urbanística d’una finca, segons
consti a
l’expedient de llicència municipal
d) Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel.lació
e) Informes del Servei de la Policia Local amb croquis i
fotografies
f) Informes del Servei de la Policia Local amb croquis
g) Informes del Servei de la Policia Local amb fotografies
h) Informes del Servei de la Policia Local, no contemplats
als apartats anteriors
i) Per cada informe d’adequació d’habitatge per obtenir el
reagrupament familiar
j) Per cada informe d’arrelament o d’integració social
k) Certificat d’inscripció al Registre de parelles estables

100

40
30
30
20
60
35
60

IV. Pròrroga llicències d'obres urbanístiques.
1. Si les obres no s’han iniciat dintre del primer any des de l’atorgament de la
llicència, es pot demanat una pròrroga d’inici. Els drets per la concessió
d’aquesta pròrroga es fixen en el 10 per 100 dels de la llicència inicial.
2. Totes les llicències urbanístiques per executar obres que es concedeixin,
tindran un període per a finalitzar-les.
En aquesta data restarà caducada i sense cap efecte l’autorització obtinguda, a
menys que anticipadament es sol.liciti i obtingui una pròrroga reglamentària.
Les pròrrogues que es concedeixin portaran igualment fixat el període que,
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com a màxim, serà de 18 mesos. Els drets per a la concessió de pròrrogues es
fixen en el 30 per 100 dels de la llicència inicial, per a la primera pròrroga i en el
60 per 100 per a les successives.
3. Finalitzat el període d’execució de les obres i si aquestes no haguessin
finalitzat, sempre que el cost de les obres pendents no fos superior a un 10 per
100 del pressupost inicial, podrà sol.licitar-se “llicència per acabament d’obres”,
liquidant-se aquesta autorització al 3 % del cost de les obres a realitzar, haventse de finalitzar en el període de 3 mesos.
V. Inspeccions i/o comprovacions.
a) Per cada inspecció o comprovació de comunicacions de primera utilització i
ocupació d’edificis i de construccions, l’import de la taxa serà el resultat d’aplicar el
0,3 per cent al pressupost del projecte d’obres, degudament visat pel col.legi
professional corresponent.
Euro
Pessetes
VI. Autorització municipal de canvi de titularitat
de llicència de gual ............................................................... 31,25

(5.200)

VII. Autoritzacions de cessions d'ús en concessions administratives.
1) Per cada autorització de cessió d'ús de places d'aparcament
que sigui objecte de concessió administrativa, a partir de la segona
cessió d'ús .......................................................................... 240,40

(40.000)

2) Per cada autorització de cessió d'ús de traster, que sigui objecte de concessió
administrativa, a partir de la segona cessió d'ús .................. 120,20 (20.000)
VIII.- Modificacions substancials de projectes d’obres, una vegada atorgada la llicència
urbanística.
En cas de tractar-se de modificacions substancials, la taxa importarà el 20 per cent de la
Taxa Urbanística corresponent a la llicència inicial, amb un mínim de 500 €. Aquesta taxa
serà compatible amb l’informe que es contempla en l’apartat III b) d’aquest mateix article.
Caldrà que no hagi transcorregut el termini previst en la llicència o pròrroga.
B) ACTIVITATS EN MATÈRIA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Euro
Per expedició de títol i per cada modificació de titularitat...................... 55,60
Per cada duplicat i canvi de títol .............................................................. 55,60
Per cada autorització per traspàs per mort del titular ............................... 55,60
Per cada autorització d'inhumació o exhumació
(excepte en fossa comuna) ...................................................................... 15,80
Per cada autorització per trasllat de restes (a més del preu corresponent,
segons l'apartat anterior ........................................................................... 15,80
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Per cada autorització, per col·locació o extracció de làpida..................... 15,80
Per cada autorització, per col·locació de marc ........................................ 15,80
Per conservació del cementiri, en el moment de la concessió o
cada vegada que es faci una inhumació .................................................. 63,90
Per expedició de pròrroga de títol de dret funerari (cada dos anys) ........ 47,40
Per cada concessió temporal o arrendament, per període de dos anys 118,50
C) MERCATS MUNICIPALS
1) Per cada autorització de traspàs, excepte les que s'assenyalen en el paràgraf següent
s'haurà de satisfer el 10 per cent de la quantitat establerta segons l'article de venda de
què es tracti, que figura al paràgraf 5).
2) Per cada autorització de traspàs entre pares i fills o entre cònjuges, tant "inter vivos"
com "mortis causa", s'haurà de satisfer el 2 per cent de la quantitat establerta segons
l'article de venda de que es tracti, que figura al paràgraf 5).
Euros Pessetes
3) Per cada autorització de variació en els articles de venda,
per parada................................................................................. 373,23 (62.100)
4) Per autorització temporal, per nombre de parada i any ........ 326,59 (54.340)
5) Per concessió de parades, magatzems i cambres als mercats municipals:
Seran concedides mitjançant subhasta, servint de tipus inicial per a cada concepte les
quantitats que a continuació es relacionen segons l’article de venda:
Euro

Pessetes

- Peix .......................................................... .........

16.329,50

(2.717.000)

- Marisc .................................................................

16.329,50

(2.717.000)

- Carnisseria...........................................................

16.329,50

(2.717.000)

- Volateria, polleria, conill i caça.............................

16.329,50

(2.717.000)

- Cansaladeria, carn de porc i embotits ................

16.329,50

(2.717.000)

- Polleria i ous .......................................................

16.329,50

(2.717.000)

- Ouateria ...............................................................

9.796,50

(1.630.000)

- Pesca salada .......................................................

16.329,50

(2.717.000)

- Olis i sabons ........................................................

13.063

(2.173.500)

- Queviures.............................................................

16.329,50

(2.717.000)
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- Menuts ................................................................

9.796,50

(1.630.000)

- Fruites i verdures..................................................

13.063

(2.173.500)

- Fruits secs............................................................

13.063

(2.173.500)

- Llegums i cereals.................................................

16.329,50

(2.717.000)

- Llegums cuits.......................................................

16.329,50

(2.717.000)

- Conserves............................................................

13.063

(2.173.500)

- Perfumeries..........................................................

13.063

(2.173.500)

- Floristeries ...........................................................

9.796,50

(1.630.000)

- Bars .....................................................................

29.389,49

(4.890.000)

- Herbolari i dietètica..............................................

13.063

(2.173.500)

- Productes precuinats ..........................................

13.063

(2.173.500)

16.329,50

(2.717.000)

9.796,50

(1.630.000)

19.593

(3.260.000)

- Activitats de serveis o financeres en parades o
tendes exteriors.................................................

65.311,99

(10.867.000)

- Activitats comercials en tendes o parades
exteriors..

22.856,49

(3.803.000)

- Magatzems.......................................................

6.533

(1.087.000)

- Cambres .........................................................

3.005,06

(500.000)

13.063

(2.173.500)

- Venda de pa .....................................................
- Merceria .........................................................
- Parades úniques de major extensió i en xamfrà.

- Altres

6) Per l’ocupació mensual o semestral, per nombre de parades, segons tipus d’activitat i
article de venda, establint el cobrament amb caràcter semestral, podent efectuar-se
prorrata en els casos que hi hagi una nova concessió o canvi de titularitat.

- Peix......................................................
- Marisc..................................................

MES
Euro Pessetes
11,75
(1.955)
11,75
(1.955)
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SEMESTRE
Euro
Pessetes
70,50
(11.730)
70,50
(11.730)

- Volateria, polleria, conill i caça...........
- Carnisseria.........................................
- Cansaladeria, carn de porc i embotits.
- Polleria i ous......................................
- Ouateria ............................................
- Pesca salada ....................................
- Olis i sabons ....................................
- Queviures.........................................
- Menuts ............................................
- Fruites i verdures.............................
- Fruits secs ......................................
- Llegums i cereals............................
- Llegums cuits..................................
- Conserves.......................................
- Perfumeria......................................
- Floristeria ......................................
- Bars...............................................
- Herbolari i dietètica........................
- Productes precuinats......................
- Venda de pa...................................

11,75
11,75
11,75
11,75
9,38
11,75
11,75
11,75
11,75
9,80
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
17,97
11,75
11,75
11,75

(1.955)
(1.955)
(1.955)
(1.955)
(1.560)
(1.955)
(1.955)
(1.955)
(1.955)
(1.630)
(1.955)
(1.955)
(1.955)
(1.955)
(1.955)
(1.955)
(2.990)
(1.955)
(1.955)
(1.955)

70,50
70,50
70,50
70,50
57,88
70,50
70,50
70,50
70,50
58,78
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
107,82
70,50
70,50
70,50

(11.730)
(11.730)
(11.730)
(11.730)
(9.360)
(11.730)
(11.730)
(11.730)
(11.730)
(9.780)
(11.730)
(11.730)
(11.730)
(11.730)
(11.730)
(11.730)
(17.940)
(11.730)
(11.730)
(11.730)

- Merceria............................................
- Altres no contemplats anteriorment....
- Activitats de serveis o financeres en
parades o tendes exteriors.................

11,75
11,75

(1.955)
(1.955)

70,50
70,50

(11.730)
(11.730)

198,06 (32.955)

1.188,38

(197.730)

- Activitats comercials en tendes o
parades exteriors..........................

117,14

(19.490)

702,82

(116.940)

* Les parades que expenguin mercaderies compreses en més d’una de les
denominades anteriorment, hauran de satisfer la quantitat corresponent a la més
elevada.
7) Per ocupació mensual o semestral de magatzems de mercats municipals:
euro pessetes
- Per m3, al mes
- Per m3, al semestre

0,40
2,42

(67)
(402)

8) Per ocupació mitjançant instal·lació de màquines productores de gel i altres
instal·lacions, prèviament autoritzades per l’Ajuntament, ubicades fora del recinte de les
parades dels mercats:
euro
pessetes
- Per cada una, al semestre
70,35
(11.705)
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9) Per ocupació semestral amb cambres als mercats municipals:
euro
23,41

- Per m3, al semestre

pessetes
(3.895)

Article 7. Meritació
La taxa es merita en el moment en què té lloc la realització del fet imposable establert en
l'article 2.1 d'aquesta Ordenança.
Article 8. Gestió
1. S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la taxa que haurà d'efectuar-se amb
anterioritat a l'activitat municipal, autorització o llicència de què es tracti.
2. Les liquidacions s'aprovaran mitjançant Decret de l'Alcaldia i es practicaran d'acord
amb el que estableix l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
3. En cas que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Administració municipal haurà
d'efectuar devolució de les quantitats ingressades.
Article 9. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació es realitzarà de conformitat amb el que estableix la Llei general
tributària així com amb el que disposa l'Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació de l'Ajuntament.
Article 10. Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim que
estableix la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen,
així com l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació aprovada per
l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL Aquesta Ordenança Fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el 29 d’octubre de 1998 i començà a regir el dia 1 de gener de 1999.
L’última modificació, aprovada pel Ple Municipal de 21 de març de 2012, regirà a partir de
la publicació de la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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