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ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.1.-TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
expedició de documents administratius.
Article 2. FET IMPOSABLE
1.- El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa municipal
desenvolupada amb motiu de la tramitació d’expedients a instància de part i
d’expedició de documentació administrativa.
2.- A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que el particular hagi sol·licitat o que repercuteixi
en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
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
D’acord amb l’article 41 de la Llei General Tributària, es determinarà la
responsabilitat pel deute tributari que correspongui, i s’aplicarà als
responsables els supòsits regulats en els articles 42 i 43 de la LGT, així com tot
allò establert en la Ordenança Fiscal General.
Article 5. EXEMPCIONS
A banda de les exempcions subjectives establertes per la llei es consideren
exempts de taxa:
a) La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment
d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries i els expedients de
devolució d’ingressos indeguts, i els relatius a la prestació de serveis o a
la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització
privativa o a l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal
que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels quals aquest
Ajuntament exigeixi un preu públic.
b) L’obtenció de compulsa de documents quan aquests serveixin per la
seva acreditació davant l’Ajuntament de Llançà.
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c) L’obtenció de certificats relatius a deutes pendents que sol.licitin els
notaris de conformitat amb el que preveu l’article 64.1 de la LRHL.
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 la tarifa que conté l'article següent.
2.- La quota de la 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.
Article 7. TARIFA
Són les que, per conceptes, s’indiquen a continuació:
I- AREA SECRETARIA
1r. CERTIFICACIONS, COMPULSES I DUPLICATS
1. Certificats, expedits per l’autoritat municipal o funcionari, a requeriment
de part:
En extracte, literals, de béns sobre antecedents màxim de 2 anys
d’antiguitat
A partir de 2 anys i per cada any d’excés s’incrementarà en
Compulses (per signatura)
Reconeixement de signatura

5,15 €
2,05 €
1,20 €
5,15 €

2n. EXPEDIENTS
Tramitació expedients varis en general (que no comporti tributació
específica)
Tramitació expedients d’habitatge turístic

18,00 €
22,00 €

3r. PUBLICACIONS
Butlletins Informació municipal
Revista "Farella"

2,05 €
6,15 €

Publicitat insertada en la revista La Farella :
Portada o contraportada

358,75 € per plana
205,00 € per mitja plana
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Plana interior

256,25 € per plana
153,75 € per mitja plana
92,25 € per quart de plana

Publicitat en l’Agenda Municipal o altres publicacions
Per a cada edició emesa.- contraportada
Per a cada edició emesa.- interior

102,50 €
80,00 €

Per a cada edició (període estiu) emesa.- contraportada
Per a cada edició (període estiu) emesa.- interior

200,00 €
180,00 €

LLIBRES i DVD’s
Llançanencs d’Or
Des d’un vell setembre
Jaume Farell
Llançà al s XVII
Paratges de la memòria
Ricard Fina, trenta anys a Llançà
Llibre de Sant Silvestre
Llançà Notes Històriques
El territori de Llançà a l’antiguitat
Miranda
Llançà. Un passeig pel territori descobrint patrimoni.
Llibre etimològic de Llançà
Llibre La Porta d’Entrada al Cap de Creus
Llançà 1885-1975: Una mirada al passat
Epítome universal per Catalunya
Cultures antigues del món
Llibretes de memòries de Joan Serinyana
A la llarga, nord
Camí de Ronda, Sant Feliu de Guixols-Begur
Camí de Ronda, Girona-Sant Feliu de Guixols-Begur-Girona
Dvd “Els Ibers i els Romans a Lancianus”
Dvd “Llançà un viatge a la història”
Dvd “Llançà 1885-1975: una mirada al passat
Dvd “Guerra i exili a Llançà”
Dvd “Mar d’Amunt: poemes de Josep M Salvatella
USB Documentals de Llançà (pen)

12,00 €
12,00 €
10,85 €
15,00 €
9,05 €
15,00 €
15,00 €
6,33 €
9,05 €
25,20 €
10,00 €
20,00 €
25,00 €
15,00 €
12,00 €
5,00 €
15,00 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
6,00 €

La retirada dels llibres de les dependències municipals es realitzarà previ
pagament de la taxa corresponent amb règim d’autoliquidació.
4t. IMPRESSIÓ DE PLÀNOLS INFORMATITZATS
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Per cada plànol DIN-A4
Per cada plànol DIN-A3
Per cada plànol DIN-A2
Per cada plànol DIN-A1
Per cada plànol DIN-A0

3,25 €
5,35 €
6,55 €
7,55 €
11,00 €

5è. PLÀNOLS DE TURISME FACILITATS A ESTABLIMENTS TURÍSTICS
Fins a 50 exemplars per a cada establiment
A partir de 50 exemplars

Gratuït
0,60 €
x exemplar

6è. FOTOCÒPIES I FAX
Per cada full de fotocòpia DIN A4
Per cada full de fotocòpia DIN A3
Per cada fotocòpia antecedents de 2 a 10 anys.- primer full
Per cada fotocòpia antecedents de 2 a 10 anys.- resta fulls
Per cada fotocòpia antecedents de més de 10 anys- primer full
Per cada fotocòpia antecedents de més de 10 anys- resta fulls
Emissió de fax.- primer full
Emissió de fax.- resta fulls
Faxs rebuts.- per cada full
Per cada còpia emesa en CD

0,15 €
0,25 €
3,30 €
0,16 €
6,35 €
0,16 €
1,33 €
0,33 €
0,16 €
31,75 €

II- ARXIU MUNICIPAL
Digitalització en blanc i negre o color (inclou suport)
Digitalització en blanc i negre o color de documents
textuals (inclou suport)
Còpies d’imatges digitals ( sense suport )

8’95 € / unitat
6’40 € / unitat

CD disquet
Per cada fotocòpia de documentació anterior a l’any 1970

0,90 €
0,23 €

3’20 € / unitat

* s’haurà d’acreditar la condició d’investigador o estudiant

Fotocòpies de plànols d’obres en format M/L plegat
Per cada pàgina
Per cada full escanejat a pendrive o email
Serveis administratius especials
* S’enten per serveis administratius especials:
-

Recerca d’informació específica en la documentació
Gestió de la preparació i lliurament de material

S’ha de formalitzar un dipòsit

*En el seu cas es retornarà la diferència

Reproducció fotografies arxiu imatges:

10,80 € / fix
3,96 € x pàgina
0,40 € x pàgina
20,50 x hora

60,00 € mínim
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còpies 13x18
còpies 18x24
còpies 24x30
còpies 30x40
còpies 50x60

5,40 €
8,70 €
12,95 €
19,50 €
32,55 €

* La demanda de reproduccions no previstes es cobrarà a preu de cost de les
mateixes, és a dir, el preu de la copisteria.

Usos comercials de les reproduccions :
Ús

Entitat sense finalitat de lucre

Fotografia Editorial
Comunicació
pública
Publicitari
Imatge
mòbil

So

Entitat amb finalitat de lucre

34’80 €
69’60 €

69’60 €
104’60 €

69’60 €

139’10 €

Editorial /
Comunicació
pública
Publicitari

34’15 € / minut

69’90 € / minut

69’60 € / minut

139’10 € / minut

Editorial /
Comunicació
pública
Publicitari

13’95 € / minut

34’80 € / minut

13’ 95 € / minut

69’60 € / minut

III- POLICIA MUNICIPAL.
Expedient carabines aire comprimit
Informe policia emès a instància de part
Informe accident trànsit companyia asseguradora
Per cada còpia d’informe d’actuacions
Per cada còpia d’informe simple accidents circulació
Per cada còpia d’informe tècnic accidents circulació
Emissió peritatges tècnics a instància de part

27,80 €
19,50 €
50,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
54,10 €

IV- URBANISME
Certiticat de compatibilitat urbanística

67,15 €
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Certificat de qualificació urbanística
Certificat d’aprofitament urbanístic
Altres certificats
Plaques de números de policia, excepte casos de primera ocupació
Informes dels serveis tècnics que impliquin visita de comprovació a
instància de part, excepte casos que puguin comportar riscos.
Informe per tramitació de reagrupament familiar

67,15 €
67,15 €
45,60 €
6,50 € per
unitat
32,55 €

En el cas de que el certificat d’aprofitament es demani per formular una
reclamació al Cadastre, i la corresponent resolució fos parcial o totalment
favorable al contribuent, aquest import li serà retornat si l’interessat ho
sol.licita.
Exemplars P.G.O.U.M.
CD
Copia de plànols , per m2, amb un mínim 1m2

32,55 €
6,50 €

V- GESTIÓ TRIBUTÀRIA, CADASTRAL I RECAPTACIÓ
Precàlcul de liquidacions vàries
Precàlcul de plusvàlues
Certificats sobre titularitat de béns immobles o de refèrencia cadastral
Certificats cadastrals
Relacions titulars IBI parcel.les colindants, per parcel.la

3,10 €
5,20 €
9,45 €
9,45 €
5,20 €

Article 8. TARIFA D’URGÈNCIA
Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran
en un 50 per 100 quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la
tramitació d’expedients o expedició de documents.
Article 9. BONIFICACIONS DE LA QUOTA
1. Gaudiran d’una bonificació del 50% els jubilats, pensionistes, i altres
subjectes passius d’escassa capacitat econòmica, sempre que els
ingressos líquids del conjunt familiar resident en una mateixa vivenda no
sigui superior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, segons
informe dels Serveis Socials.
Article 10. MERITACIÓ
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1.- Les taxes es meritaran quan es realitzi l’activitat administrativa de què es
tracti, no obstant això, els subjectes passius hauran d’efectuar el dipòsit previ
del seu import en el moment de formular la corresponent sol·licitud.
2.- En els casos en què no existeixi sol·licitud de part, però l’activitat municipal
redundi en benefici del particular, es meritarà en el moment de realització de la
mateixa.
Article 11. DECLARACIÓ I INGRÉS
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del
segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o
de l'expedient, o bé del segell municipal adherit en aquests mateixos en el cas
que no existís escrit o que la sol·licitud no fos expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, que no
arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran
cursar si no es repara la deficiència, per a la qual cosa es requerirà a
l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents
amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ha fet l’ingrés, es tindran els
escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
3. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en
virtut d'ofici de jutjats o tribunals per a tota mena de pleIts, no es lliuraran ni es
remetran si prèviament no s'ha satisfet la quota tributària corresponent.
Article 12. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa el Títol IV de la
Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre.
Article 13. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.020 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI,

