Ajuntament dels Pallaresos

ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 12
REGULADORA DE LES TAXES PER A
ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

RELITZACIÓ

D’ACTIVITATS

JURÍDICO-

Article 1.- Fonament Legal
A l’empara de l’article 106 en relació als 4 b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de
Règim Local de Catalunya, seguin el que disposen els articles 15 a 19, i d’acord amb l’article 58 de
la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de la
taxa per la realització d’activitats jurídico – administratives de competència municipal.

Article 2.- Fet Imposable
1.- Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les activitats jurídico – administratives de
competència local desenvolupades amb motiu de:
a) La tramitació a instancia de part de tota mena de documents o certificats que expedeixi o de que
entenguin l’administració o les autoritats municipals.
b) La tramitació de llicències d’obertura d’establiments a que es refereix l’article 22 del Reglament
de serveis de les Corporacions Locals.
c) La tramitació de llicències urbanístiques regulades en l’article 178 de la Llei sobre Règim del Sòl
i Ordenació Urbana, o comunicació prèvia en els casos que sigui aplicable el règim de
comunicació, de la primera utilització o ocupació dels edificis i instal·lacions en general.
d) l’atorgament de llicències d’autotaxis.
e) la inspecció de béns i instal·lacions d’acord amb el que estableix l’article 35 del Reglament
d’Activitats i article 47 del Reglament de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
f) l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, desenvolupada a fi de verificar la possibilitat
de concedir o denegar les activitats dels diferents establiments, incloses les innòcues, tant si és
aplicable el règim de comunicació com si és preceptiu l’atorgament de llicència.
g) l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, desenvolupada a fi de verificar si els actes
de transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, construcció o enderrocament d’obres a
què es refereixen l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, s’ajusten a la llei
esmentada, al planejament urbanístic, a les ordenances i a la normativa ambiental aplicables, com
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també les sol·licituds de pròrroga dels actes esmentats, tant si és aplicable el règim de comunicació
com si és preceptiu l’atorgament de llicència.
2.- S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma particular al
subjecte passiu quan sigui motivada directa o indirectament per ell mateix, per raó de que les seves
actuacions o omissions que obliguin a l’Ajuntament, encara que no hi hagi sol·licitud expressa de
l’interessat.
Article 3.- No Subjecció
No estaran subjectes les activitats jurídico – administratives derivades la tramitació de documents i
expedients necessaris pel compliment d’obligacions fiscals, les consultes tributaries, els expedients
de devolució d’ingressos indeguts, la resolució del recursos administratius i els relatius a la
prestació de serveis o realització d’activitats i a la utilització privativa o l’aprofitament especial de
béns de domini públic que estiguin gravats per una altre taxa o pels que l’Ajuntament exigeixi un
preu públic.
Article 4.- Subjecte Passiu
1.- Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades per les activitats jurídico – administratives de competència local de l’article
2.1.
2.- Tindran la consideració de substituts del contribuent:
a) En aquelles activitats juridico-administratives que beneficiïn o afectin als ocupants de vivendes,
locals o instal·lacions, seran els propietaris dels immobles, els quals podran repercutir, si fos el cas,
la taxa sobre els beneficiaris.
b) En l’atorgament de llicencies urbanístiques, seran els constructors o contractistes d’obres.

Article 5.- Responsables Tributaris
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a que fan referència els articles 38.1 i 39.1 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats o els síndics, els 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 6.- Exempcions i bonificacions
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Sense perjudici del que estableix l’article 24.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i les previsions
previstes als diferents epígrafs, no s’admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat
d’aquells a favor de l’Estat, Generalitat de Catalunya i altres ens públics Territorials o institucionals
o com a conseqüència de l’aplicació de Tractats o Acords Internacionals.
Gaudiran d’exempció del 100% els contribuents que acreditin una minusvalia/discapacitat del 60%
o superior i certifiquin una antiguitat de dos anys d’empadronament al municipi.
Article 7.- Base Imposable
El cost real o previsible de l’activitat juridico-administrativa, considerada en la seva globalitat,
constituirà, com a límit màxim, la base imposable.
Article 8.- Quota
1. Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que
constitueixin el fet imposable seran les següents:

Epígraf 1. Expedició de documents administratius de caràcter General
a) Certificats d’empadronament en el cens de població vigent, de censos anteriors, certificats
de convivència i residència, i certificats de fe de vida ................................................... 3€
b) Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences ................................. 5€
c) Certificat de documents o acords municipals:
-

Fins a quadre anys d’endarreriment ........................................................................ 6,20€

-

De més de quatre anys d’endarreriment ................................................................ 12,40€

d) La diligència de confrontació de documents ................................................................. 3€
e) Certificat de béns ........................................................................................................... 6,20€
f)

Certificat de parella de fet .............................................................................................. 6,20€

g) Altres certificats ............................................................................................................... 3€
h) Alteracions, altes i baixes de padró .......................................................................... 1,80€
Gaudiran d’exempció aquells certificats d’empadronament i convivència sol•licitats per matrícules
de nens en centres educatius públics del municipi.
Gaudiran d’exempció aquells certificats de béns per obtenir justícia gratuïta.
Epígraf 2. Còpia i enviament de documents realitzats a través de les oficines municipals
a) Fotocòpies mida A4
- B/N .............................................................................. 0,15€
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- COLOR ....................................................................... 0,25€
b) Fotocòpies mida A3
- B/N .............................................................................. 0,30€
- COLOR ....................................................................... 0,45€
c) Per tramesa de fax
- Preu fix ....................................................................... 1,22€
- Per cada pàgina ......................................................... 0,82€

Epígraf 3. Drets d’examen
GRUP
A1
A2
C1
C2 i AP

BORSES TREBALL I PLACES TEMPORAL
30,00€
25,00€
20,00€
15,00€

PLACES FIXES
35,00€
30,00€
25,00€
20,00€

Estaran exempts de la taxa per drets d’examen els subjectes passius en situació de desocupació
que s’haurà de justificar pel subjecte passiu en el moment de presentar la documentació per
concórrer a la convocatòria.
Epígraf 4. Expedició de permisos administratius d’armes
a)
b)
c)
d)

Primera concessió ......................................................................................... 15,75€
Duplicat o baixa ............................................................................................. 4,50€
Segona o successives concessions en termini ............................................ 10,50€
Segons o successives concessions fora de termini ...................................... 26,10€

Epígraf 5. Activitats en matèria d’urbanisme i obres
5.1 TARIFES
5.1.1 Informes urbanístics
a) Per cada certificació que expedeixi serveis urbanístics sol·licitada a instància de part ... 30€
b) Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terreny o consulta per a
edificació a instància de part ........................................................................................... 30€
c) Obtenció de cèdula urbanística ....................................................................................... 60€
d) Obtenció de cèdula de dotació de serveis ....................................................................... 60€
e) Per la gestió i tramitació de l’informe d’adequació de l’habitatge en el procés de re
agrupament familiar ......................................................................................................... 40€
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f)

Per cada informe emès pel cos de vigilants municipals sol·licitat a instància de part .... 15 €

5.1.2

Llicències urbanístiques o actes subjectes a comunicació prèvia

OBRES MENORS .................................................................................................... 34€
OBRES MAJORS ..................................................................................................... 107,50€
PRIMERES OCUPACIONS O UTILITZACIONS D’EDIFICIS I LOCALS, I MODIFICACIONS D’ÚS
.................................................................................................................................. 190€
PER LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ I DIVISIÓ HORITZONTAL ...................... 190€
PER INSTAL·LACIONS DE TORRES-GRUES ....... (segons el nombre d’habitatges a construir)
5.1.3
-

Fins a 5 habitatges o pisos i baixos ........................................................ 360€
Fins a 10 habitatges o pisos i baixos ...................................................... 515€
Fins a 20 habitatges o pisos i baixos ...................................................... 670€
Més de 20 habitatges o pisos i baixos .................................................... 980€
Per tramitació d’instruments de planejament urbanístic i gestió urbanística

Llicències per a urbanitzacions, obertures de passatges de servei o façana i d’aprovació de
plans parcials o especials, d’ordenació urbana i projectes de compensació ............. Tarifa: 1
per cent sobre la valoració oficial de terrenys objecte de la parcel·lació, reparcel·lació, canvi
de volum, pla parcial o especial, d’ordenació urbana, projectes de compensació, etc.

La valoració oficial serà la dels valors vigents de l’impost sobre béns immobles, és a dir, el valor
cadastral que tinguin assignats.
-

Seguiment i supervisió en la realització de les obres d’urbanització dels projectes
d’urbanització de vials i espais públics d’iniciativa privada, pels STM .................... Tarifa : 1
per cent del pressupost d’execució material de les obres d’urbanització

La taxa mínima s’estableix en 34€
La taxa regulada a l’epígraf 5.2 i 5.3 podran ser objecte de devolució a l’interessat en els següents
terminis:
a) Quan no es concedeixi la llicència per causa no imputable al sol·licitant, es retornarà
íntegrament el total de la quantitat dipositada.
b) Quan l’interessat desisteixi d’aquestes, la devolució pujarà als percentatges següents:
- El 50% si desisteix abans de l’informe dels STM
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- No es retornarà cap quantitat si desisteix amb posterioritat a l’informe dels STM
c) No es retornarà cap quantitat, sí al final de la tramitació de la petició de llicència,
aquesta es denega, s’arxiva la petició o es realitza menys obra de la sol·licitada inicialment,
ja que la taxa se satisfà per l’activitat municipal desenvolupada per l’Ajuntament, tan tècnica
com administrativa.

5.2. FIANCES
5.2.1 desperfectes a la via pública
Quan la realització de l'obra pugui ocasionar danys al paviment de la vorera o en
qualssevol altres serveis municipals d'infraestructura urbanística, jardineria, etc. els promotors
de l’obra hauran de dipositar les fiances següents, juntament amb una fotografia de l’estat actual de
la via pública, per a cobrir els possibles desperfectes a la via pública ocasionats per l’execució de
l’obra autoritzada, amb els imports següents:
Obra menor: 120€
Obra major: 150€/ml façana o tanca.
5.2.2. Gestió de runes
Per el dipòsit de runes generades per l’execució de l’obra autoritzada, amb els imports següents:
L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 euros per tona de residus previstos en l’estudi
amb un mínim de 150 euros de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de
29 de juny de 2010. En cas d’obres menors, el mínim a dipositar serà de 20€.

5.3. ACREDITACIÓ
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la
data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la
formulava expressament.
Quan les obres s'hagin iniciat o dut a terme sense haver obtingut la llicència corresponent,
la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si
l'obra en qüestió es autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu
que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no
fossin autoritzables.
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Una vegada nascuda l'obligació de contribuir no l'afectaran de cap manera la denegació de la
llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte passiu, ni
la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència
5.4. DECLARACIÓ
Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran prèviament, la
sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi
respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc
d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici i a
més justificant acreditatiu d'haver satisfet els tributs corresponents, mitjançant l'autoliquidació
d'aquesta taxa.
Quan la llicència de la qual es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi
formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un
pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la
superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en
general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar
el seu cost (croquis o plànol).
Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifica o s'amplia el projecte, caldrà notificarho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si cau, plànols i
memòries de la modificació o ampliació.
Es consideraran obres menors les següents:
Obres lleugeres de rejoveniment sobre edificacions existents: pintura de façanes o
interiors, arrebossaments, neteges en general, reposició de grafiats, canvis de pavimentació,
col·locació de tendals sobre façanes, canvi de fusteria i instal·lacions existents, col·locació
de rètols, reparació de cobertes, terrasses, construcció de tanques, tancaments, separacions,
nous paviments, obres de distribució, instal·lació de nova factura, col·locació de tendals rígids o
no recolzats sobre el sòl, construcció de basses, casetes o arquilles de pous, obertures de buits en
paraments no estructurals, i anàlogues.

Epígraf 6. Utilització de l’Escut del Municipi – la quota es determinarà per una quantitat fixa, de
caràcter anual i irreductible per la concessió i la successió en la titularitat, de l’autorització i per la
utilització de l’escut d’acord amb les tarifes següents:
a)
b)
c)
d)

Per la concessió de l’autorització ................................................................................. 206€
Per la utilització de l’escut cada any ............................................................................ 206€
Per la utilització de la silueta del municipi .................................................................... 206€
Per la utilització de la marca dels Pallaresos ............................................................... 206€
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Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d’empreses que explotin
serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli.
Gaudiran d’exempció aquelles entitats que realitzen activitats municipals, inscrites al Registre
d’Entitats de l’Ajuntament dels Pallaresos.

Epígraf 7. Atorgament llicència autotaxi i altres vehicles de lloguer
-

Per la sol·licitud de la llicència d’auto-taxi ................................................ 2.060€
Pel traspàs/renovació de llicència d’auto-taxi .......................................... 1.030€

Epígraf 8. Llicències, comunicació prèvia i declaració responsable de les activitats sotmeses
al règim de prevenció i control ambiental
a) Per a la tramitació i ampliació d’activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i
autorització i d’autorització ambiental, annex I de la Llei 20/2009, de prevenció i control
ambiental
de
les
activitats
..................................................................................................................... 620,00€
b) Per la tramitació i ampliació d’activitats sotmeses al règim de llicència ambiental annex II de la
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats .......................................................
620,00€
c) Per la tramitació i ampliació d’activitats sotmeses a l’annex III de la Llei 20/2009 de prevenció i
control ambiental de les activitats ...........................................................................................
310,00€
d) Per la tramitació i ampliació d’activitats sotmeses al règim de declaració responsable o règim de
comunicació i per aquelles activitats que es troben fora dels annexos de la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats ............................................................ 310,00€
e) Comunicació prèvia activitat habitatge ús turístic .............................................. 50€/per habitatge

Quan es produeixi acord denegatori de la llicència, es liquidarà el 100% de la taxa que
correspondria pagar si s’hagués concedit.
Fins a la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la concessió de la llicència, els interessats
podran renunciar-hi expressament, i, en aquest supòsit, els drets liquidables quedarien reduïts al
20% del que correspondria.
Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al sol·licitant, es liquidarà el 20%
de la taxa que correspondria, segons el tipus de llicència sol·licitada, si s’hagués concedit llicència
d’obertura.
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Els trasllats dins de la població, d’establiments que gaudeixen de la corresponent llicència
d’obertura, s’aplicarà el 75% de la quota que li correspongui. El mateix per les indústries que es
traslladin dins del terme municipal, sempre que no es modifiqui l’activitat autoritzada.
Per canvis de titularitat d’establiments o indústries, que no afectin ni modifiquin l’activitat
autoritzada, s’aplicarà el 50% de la quota.

Epígraf 9. Taxa del cementiri local, conducció de cadàver i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
1. Assignació per la durada de la concessió
- Nínxols .................................................................................................... 1.270€
- Columbaris .............................................................................................. 265,40€
2. Exhumacions ................................................................................................ 160€
3. Inhumació ..................................................................................................... 160€
4. Conservació del cementiri per any ................................................................ 10€
Les restes de cadàver inhumats de qualsevol mena de sepultura podran passar al columbari, si així
es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura quedi completament
lliure, i totes les operacions anirà a càrrec de l’Ajuntament la sepultura desocupada revertirà al seu
favor.
El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l’efectuarà el personal de l’Ajuntament.
Si aquestes operacions les efectues els particulars pel seu compte i amb obrers designats per ells,
les tarifes es reduiran un 50 per cent de les que correspongui a aquests efectes.
Exempcions, estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es
verifiqui per comte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la
família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.

Article 9.- Meritació.
La taxa es merita en el moment que s’iniciï la realització de l’activitat administrativa que constitueix
el fet imposable, a instància de part o d’ofici.
S’entendrà sempre que l’inici de l’activitat administrativa afecta o es refereix singularment al
subjecte passiu donant lloc a l’existència posterior de la realització del fet imposables.
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A aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activitat administrativa en la data de presentació de la
sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit l’inici de l’activitat serà la declaració per part de l’òrgan de l’Ajuntament
de procedir d’ofici.

Article 10.- Gestió
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert a l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
S’exigirà el dipòsit previ de l’import total de la quota tributària amb anterioritat a la meritació.

Article 11. Pagament
El pagament podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en la Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 12.- Inspecció i Recaptació
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la LGT i en les
altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades pel seu desenvolupament i en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

ARTICLE 13. infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació
de les sancions que els hi correspongui en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat en la LGT i en
les disposicions que la complementen i la desnevolupen.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província, es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2018 i restarà en vigor fins
que sigui expressament modificada o derogada.
Deroga les ordenances 6, 7, 8, 9, 10, 11.

