ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
Taxa per expedició de documents i símbols municipals
Article 1.- Disposició General
De conformitat amb el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per expedició de documents.
Article 2.- Fet imposable
a) Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, de qualsevol mena de documents que s'expedeixin o sobre els
quals entengui l’administració municipal o les autoritats municipals.
b) També constitueix el fet imposable de la taxa la venda de publicacions i edicions realitzades
per l’Ajuntament i símbols municipals.
c) A aquest efecte, s’entendrà que és tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que hagi estat provocada pel particular o que redundi en benefici seu, encara
que no hi hagi hagut cap sol·licitud expressa de l'interessat.
Article 3.- Obligació de contribuir
1. S'acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la
tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article 2, l'acreditament es produeix en el
moment de la venda a l’adquirent interessat en la publicació , edició municipal o símbol
municipal.
3. En els casos a què es refereix el número 3 de l’article 2, l'acreditament es produeix quan es
reuneixen les circumstàncies que necessiten l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta
actuació s’inicia sense una sol·licitud prèvia de l'interessat, però repercuteix en benefici
seu.
Article 4.-Subjecte passiu, responsables i successors:
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
33 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals repercuteixi la
tramitació del document o expedient de què es tracti, o adquisició de la publicació, edició o
símbol municipal.
2. Responsables i successors:
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Bases i tarifes
Les bases són les que s’expressen en les tarifes per les quals es regirà aquesta Ordenança, que
són les següents:
1.- Documents
1.1 Còpies de documents municipals DIN-A4
1.2 Còpies de documents municipals DIN-A4 color
1.3 Còpies de documents municipals, tamany DIN-A3
1.4 Còpies de documents municipals, tamany DIA-A3 color
1.5 Còpies de documents externs DIN-A4
1.1 Còpies de documents externs DIN-A4 Color
1.2 Còpies de documents externs DIN-A3
1.3 Còpies de documents extrens DIN-A3 color

0,20 €/unitat
1,22 €/unitat
0,26 €/unitat
2,47 € /unitat
0,10 €/unitat
1,12 €/unitat
0,16 €/unitat
2,37 € / unitat

Per cada compulsa de document emès pel secretari de l’Ajuntament a instància de
part.
Són gratuïtes les compulses de documents que els particulars han de presentar a
l'Ajuntament a través dels seus registres.
1.6 Còpia escanejada de documents municipals DIN-A4
1.7 Còpia escanejada de documents municipals DIN-A3
1.8 Còpia escanejada de documents municipals DIN-A4 color
1.9 Còpia escanejada de documents municipals DIN-A3 color
1.10 Plastificacions mida DNI
1.11 Plastificacions carnet de conduir
1.12 Plastificacions DIN A-4
1.13 Plastificacions DIN A-3
1.14 Trameses provincials de fax :
primer full
altres fulls
1.15 Trameses interprovincials de fax :

1,38 € /unitat
1,15 € / unitat
2,37 € / unitat
4,53 € / unitat
5,90 € / unitat
1,16 € / unitat
2,37 € / unitat
2,97 € / unitat
4,62 € / unitat
1,81 € / unitat
0,65 € / unitat

primer full

2,65 € / unitat

altres fulls

0,65 € / unitat

2.- Llicències, concessions i autoritzacions urbanístiques, i tramitacions de
plans urbanístics d’iniciativa particular
2.1 Col·locació de grues-torre i altres aparells per a la construcció
2.2 Per la tramitació de cada expedient contradictori de ruïna
2.3 Assenyalament d’alineacions i rasants
Sobre el terreny:
Una direcció
Per cada una de les altres
Sobre el plànol:
Una direcció
Per cada una de les altres
2.4 Qualificacions urbanístiques, d’usos i altres informes o certificacions
2.5 Certificacions de l’estat administratiu d’indústries i establiments
2.6 Tramitació a iniciativa privada
2.6.1 Llicències parcel·lacions urbanístiques
Per expedient per cada finca resultant
2.7. Llicències de primera ocupació
2.8. Llicència del gual i del contra-gual.
2.8.1 Per la senyalització del gual (pintura) fins a tres
metres lineals.
2.8.2 Per la senyalització del gual (pintura) per cada metre
d’excés de 3m. A més de la tarifa 2.8.1 per m o fracció de
més.
2.8.3 Per la senyalització del contra-gual (pintura) fins a
tres metres lineals.
2.8.4 Per la senyalització del contra-gual (pintura) per
cada metre d’excés de 3m. A més de la tarifa 2.8.3 per m
o fracció de més.

152,71€/ unitat
763,26€/ unitat

129,79€/ unitat
64,81 € / unitat
37,02 €/unitat
18,40 €/unitat
38,13 €/unitat
18,40 €/unitat
114,53 €/unitat
49,59 €/unitat
86,10 €/unitat
39,69 €
9,07 €
1,30 €
27,30 €
9,10 €

3.- Còpies autoritzades d’informes tècnics i croquis d’accidents de circulació als interessats, a
les companyies o entitats asseguradores, etc.
(els reportatges fotogràfics es subministren còpies en document de word)
Informes d’actuacions
33,06 €

informes d’actuacions, amb reportatge fotogràfic
Informes per accidents de transit
Còpia de reportatge fotogràfic o croquis accident
Informe complet (informe, croquis i reportatge
fotogràfic)

77,16 €
55,11 €
42,80 €
143,28 €

4.- Plaques d’obres
Per cada placa corresponent a una llicència d’obres
majors o menors
5.- Altres documents
5.1.- Per certificacions d’empadronament en el cens anterior al vigent
5.2. - Per certificacions de documents, dades i acords municipals
5.3..- Pel bastanteig de poder que hagin de produir efecte a les oficines municipals
5.4.- Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a instància
de part
5.5.- Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc., per cada m2 o
fracció de plànol
5.6..- Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de
llicència d’obra per cada m2 o fracció de plànol
5.7.. – Per l’atorgament de targeta per a l´ús i la tinença d’armes de 4ª categoria.

15,21 €

3,74 €
7,49 €
18,95 €
38,08 €
15,21 €
15,21 €
18,00 €

6.- Informació cartogràfica
6.1 Suport informàtic:
Per cada informació en suport informàtic o tramesa per email, per cada MB sense comprimir l’arxiu i en els formats
DXF-DWG. Es computarà com a mínim un MB

7,49 €

6.2 Suport paper:
DIN-A4
DIN-A3
DIN-A2
DIN-A1
DIN-A0
7. Còpies projectes d’obres privats (memòria, plànols, etc)
Per cada còpia d’exemplar de projecte privat ( al tractar-se de còpies a executar fora de
les dependències municipals, si l’import final de la còpia resulta superior, es liquidarà la
taxa amb la diferència de l’excés respecte l’import abonat)

3,75 €
7,49 €
15,21 €
30,42 €
60,95 €

15,45 €

8.- Proves selectives
Per cada inscripció a les proves selectives de personal
convocades per l’Ajuntament
9.- Publicacions , edicions i símbols municipals
9.1. Llibre “Retrats de Vacarisses”
9.2. DVD “Vacarisses memòria oral”
9.3. Llibre “ Miscel·lània Vacarissenca”
9.4. Guia “Caminant per Vacarisses”
9.5. Bandera del municipi (60cm x 90 cm)
9.6. Conte “ La llegenda de la Vaca”
9.7. Llibre “Jaume Desfar Conseller del rei Pere el Cerimoniós i senyor de Vacarisses”

25,75 €

12,36 €
3,09 €
3,00 €
7,00 €
9,00 €
1,70 €
5,00 €

9.8. Llibre "Vacarisses: un poble amb dues estacions de ferrocarril"
9.9. Samarreta serigrafiada (festes,tradicions commemoracions)
10.- Carnet Jove
Carnet Jove Vacarisses (joves empadronats a partir de l’any en què facin 12 anys i fins
els 30 anys)

5,50 €
5,00 €

1,00 €

Article 6.- Normes de gestió i recaptació
1.Amb caràcter general, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, a presentar junt a la sol·licitud
que iniciï l’expedient respectiu. En el cas d’adquisició de publicacions , edicions i símbols
municipals , la taxa s'exigirà en règim d’autoliquidació, tot i essent permesa la seva venda des
d’establiments comercials.
2. L'import de la primera visita d’inspecció de serveis s'autoliquidaran en el mateix moment i
condicions que l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
3.Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'art. 16.4 de la Llei del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i de procediment administratiu comú junt
als quals no es faci l’autoliquidació que correspongui seran admesos provisionalment, però no
se’ls podrà donar validesa si no se’n corregeix la deficiència; amb aquesta finalitat es requerirà
l'interessat per tal que en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents amb
l’advertiment que, si transcorre aquest termini i no es duu a terme el pagament, els escrits es
consideraran com no presentats, i la sol·licitud serà arxivada.

Article 7.- Beneficis fiscals
Exempcions
Gaudiran d’exempció del pagament les certificacions d’empadronaments dels cens vigents.
Gaudiran d’exempció del pagament de la taxa prevista en el punt 5.1., el punt 5.2. i el punt 5.8. de
l’article 5 les persones físiques que es trobin en situació d’atur i ho acreditin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 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 porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària del dia 16 de maig de 2019, entrarà en vigor una vegada
s’hagi publicat l’acord de la seva aprovació definitiva i el text refós aprovat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

