AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES
DE COMPETÈNCIA LOCAL
(aprovació: BOP 251 de 31-12-04)
(última modificació: BOP 229 de 29-11-12)

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya i d’acord amb el que disposen els articles 15 al 19, 20 al 27 i
57 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant LRHL), per la present ordenança
fiscal s’estableix i regula l’aplicació de la taxa per a la realització d’activitats
administratives de competència local.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la realització de les activitats
administratives de competència local, en les modalitats previstes en l’article 7
d’aquesta ordenança i desenvolupades amb motiu de:
a)
b)
c)

La tramitació d’expedients i documentació administrativa.
La tramitació d’expedients, documentació administrativa i l’atorgament de
llicències urbanístiques, corresponents a l’àrea d’urbanisme.
L’activitat municipal, tècnica i administrativa, relativa a l’avaluació ambiental de
caràcter integral de les activitats del municipi.

Article 3. No subjecció
No estaran subjectes les activitats administratives derivades de la tramitació de
documents i expedients necessaris pel compliment d'obligacions fiscals, les consultes
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, la resolució dels recursos
administratius i els relatius a la prestació de serveis o realització d'activitats que
estiguin gravats per una altra taxa o pels que l'Ajuntament exigeixi un preu públic.

Article 4. Exempcions i bonificacions
Només s’aplicaran les exempcions i bonificacions establertes per Llei, per l’Ordenança
Fiscal General o per l’article 6 d’aquesta Ordenança.
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Article 5. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquestes taxes en concepte de contribuents les persones
físiques o jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària (en endavant LGT) que sol·licitin, provoquin o en
interès de les quals redundi la tramitació de l’expedient, document, llicència o activitat
de què es tracti.

Article 6. Quotes tributàries
Les quotes tributàries es determinen, segons la naturalesa dels documents, expedients,
llicències o activitats a realitzar, d’acord amb les següents tarifes:

TRAMITACIÓ
ADMINISTRATIVA
A)

D’EXPEDIENTS

I

DOCUMENTACIÓ

1. Serveis generals


















Certificat d’empadronament, convivència i d’altres relacionats amb el
padró d’habitants
Certificats de fe de vida
Certificats d’acords municipals
Certificats per sol·licituds de notaries o registres de la propietat
Certificat no inclòs en cap dels epígrafs d’aquesta Ordenança
Certificat d’antecedents de 2 a 10 anys, recàrrec de
Certificat d’antecedents de més de 10 anys, recàrrec de
Fotocòpies DIN A4, per unitat
Fotocòpies DIN A3, per unitat
Fotocòpies DIN A4 amb color, per unitat
Fotocòpies DIN A3 amb color, per unitat
Tramesa de fax, per unitat
Compulsa fotocòpies i autentificació firmes, per unitat
Tramitació d’autoritzacions, traspassos, concessions o similars, no
inclosos en d’altres epígrafs d’aquesta ordenança
Tramitació d’expedients, a instància de part, a altres Administracions
Declaracions jurades, compareixences i autoritzacions paternes
Anuncis Butlletins Oficials, o altres mitjans de comunicació, segons
tarifes i amb dipòsit previ, en concepte de fiança

1,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
0,10 €
0,20 €
1,00 €
1,50 €
0,80 €
0,80 €
50,00 €
50,00 €
5,00 €
60,00 €

S’estableix l’exempció en el pagament de les taxes següents:
a) per l’obtenció dels certificats relatius a deutes pendents que sol·licitin els
notaris de conformitat amb el que preveu l’article 64.1 de la LRHL.
b) Per l’obtenció de compulsa de fotocòpies quan els documents a compulsar
serveixin per la seva acreditació davant l’Ajuntament de Vilajuïga.
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2. Activitats, via pública i policia local










Exercici de l'activitat de control municipal de les mesures de protecció
sanitària de les piscines d'ús col·lectiu
Inspecció d'establiments industrials, comercials, activitats recreatives o
similars, no inclosos en l’apartat C) d’aquesta ordenança, per visita
Expedició plaques de número de carrer, guals i reserva aparcaments
Tramitació canvi titularitat gual permanent
Servei de registre censal d'animals domèstics en el cens municipal
Llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos (RD
287/02, de 22 de març)
Concessió i expedició llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer dels
vehicles classe A, B o C.
Transmissió llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer dels vehicles classe
A, B o C.
Per la substitució d’autotaxis i vehicles de lloguer de vehicles classe A, B
oC

200,00 €
100,00 €
30,00 €
12,00 €
18,00 €
60,00 €
200,00 €
600,00 €
300,00 €

3. Serveis econòmics








Exemplar d’Ordenances fiscals
Certificats relatius a activitats econòmiques
Certificats sobre titularitat béns immobles o de referència cadastral
Relacions titulars IBI parcel·les colindants, per parcel·la
Càlculs provisionals de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, segons dades aportades per
l’interessat, per liquidació
Càlculs de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, per liquidació
Càlculs de la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana amb recerca de les dades al Registre de
propietat al no aportar-les el propi interessat

12,00
12,00
12,00
12,00

€
€
€
€

6,00 €
24,00 €
60,00 €

B) TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS, DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A
L’ÀREA D’URBANISME

Expedients de llicències d’obres
 Anàlisi expedient llicència obra major i expedients de modificació llicències 0,8% x Base
ICIO
per modificació del projecte
 Anàlisi expedient llicència obra menor (mínim de 10,00 €) i expedients de 0,3% x Base
modificació llicències per modificació del projecte
ICIO
 Expedients de legalització d’obres iniciades sense llicència, o d’execució d’obres
subsidiàries, s’aplicarà la quota corresponent amb un recàrrec del 50 %
 Pròrroga del termini execució de llicència d’obra major, s’aplicarà
sobre la base del ICIO, d’acord amb el següent detall:
- fins a 100.000,00 € un 0,2 %
- fins a 300.000,00 € un 0,3 %
- a partir de 300.001,00 un 0,4%
 Pròrroga del termini execució de llicència d’obra menor
30,00 €
 Canvi de titularitat de llicència urbanística
60,00 €
 Expedients de concessió de llicència de 1ª ocupació (per habitatge)
30,00 €
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 Llicència parcel·lació o agrupació
Certificats
 Certificat aprofitament urbanístic
 Certificat de compatibilitat urbanística
Expedients varis
 Expedient de declaració de ruïna parcial o total
 Gestió i presentació d’altes o modificacions cadastrals (per habitatge o
local)
 Assenyalament alineacions i rasants
 Tramitació de qualsevol altre expedient no tarifat expressament
 Redacció de documents de cessió de terrenys i convenis urbanístics
 Tramitació expedient d’un projecte d’urbanització. Aplicació del l’1,5%
sobre el pressupost amb un mínim de
 Tramitació expedients Pla Parcial o Pla Especial:
4 per 1000 de l’import d’execució del projecte d’obres
d’urbanització
que se’n deriva amb un mínim de:
a) Fins una superfície de 3 Ha
b) Per cada Ha o fracció de més
 Tramitació expedient d’estudi de detall:
2 per 100 de l’import d’execució del projecte d’obres d’urbanització que
se’n deriva, amb una quota mínima de
 Tramitació expedient de compensació i reparcel·lació:
Aplicació del 2 per 1000 de l’import d’execució del projecte d’obres
d’urbanització que se’n deriva, amb un mínim de:
a) Compensació, cada un
b) Reparcel·lació, cada un
 Tramitació expedient de Bases i Estatuts de Junta de Compensació, cada
un
 Tramitació expedient de qualsevol entitat de gestió urbanística admesa
per la Llei d’Urbanisme

60,00 €
36,00 €
36,00 €
120,00 €
20,00 €
100,00 €
30,00 €
200,00 €
900,00 €

900,00 €
100,00 €
300,00 €

900,00 €
900,00 €
900,00 €
600,00 €

C) AVALUACIÓ AMBIENTAL DE CARÀCTER INTEGRAL DE LES ACTIVITATS
Procediment de llicència, ampliació o transmissió
 Tramitació d’expedients per atorgament de llicència o ampliació d’activitat
inclosa a l’Annex I de la LIIAA
 Tramitació d’expedients per atorgament de llicència o ampliació d’activitat
inclosa a l’Annex II de la LIIAA
 Tramitació d’expedients per atorgament de llicència o ampliació d’activitat
inclosa a l’Annex III de la LIIAA
 Procediment de llicència de les activitats i instal·lacions innòcues
 Tramitació d’expedient per canvi de titular, cessió o traspàs de negoci
 Per cada informe d’obres o activitats industrials que necessitin inspecció
Revisions i controls
 Procediment de control periòdic de les activitats de les activitats de
l’annex II i III de la LIIA
 La primera visita tècnica de comprovació per a l’obtenció de l’obertura de
l’activitat
 Segones o següents visites tècniques de comprovació de les activitats

400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €
50,00 €
60,00 €

200,00 €
60,00 €
30,00 €

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que generi costos directes o indirectes per verificar que els establiments
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on es desenvolupen les activitats econòmiques, mercantils i industrials, s’ajustin a les
ordenances municipals vigents, als plans d’ordenació i a les condicions legals exigides
en matèria de seguretat, salubritat, higiene, sanejament i protecció del medi ambient i
qualitat de vida, com a pressupòsit necessari previ perquè aquest Ajuntament atorgui
la llicència d’obertura o autorització municipal a què es refereix l’article 92 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei d’Intervenció integral de
l’Administració.
A aquests efectes, es consideren obertures:
a) La primera instal·lació de l’establiment per a començar les activitats.
b) El trasllat de l’activitat a un altre local pel mateix titular.
c) La variació o l’alteració duta a terme a l’establiment, que suposi un canvi
d’activitat.
d) La variació o l’alteració d’una activitat i un canvi de nom de la llicència anterior.
A aquests efectes, es considera canvi de nom el canvi de titularitat sense que comporti
l’alteració o la modificació de l’activitat, de la llicència o de l’autorització anterior.
Així mateix, a aquests efectes, s’entén per modificació, ampliació o reducció, la variació
o l’alteració portada a terme a l’establiment sense que suposi un canvi d’activitat i que
s’exerceixi pel mateix titular.
En el moment de sol·licitar una llicència d'obertura, a més de l’autoliquidació i ingrés
previ de les taxes, s’exigirà també l’autoliquidació de la taxa corresponent a la recollida
de residus comercials, segons s’estableix en la seva respectiva ordenança fiscal.

Article 7. Acreditament de la taxa
La taxa es merita en el moment d’iniciar-se la realització de l'activitat administrativa
que constitueix el fet imposable, a instància de part o d’ofici. A aquest efecte,
s’entendrà iniciada l'activitat administrativa en el moment de presentació de la
sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament, o mitjançant declaració
per part de l'òrgan de l'Ajuntament per procedir d'ofici, en qualsevol altre supòsit.

Article 8. Gestió i recaptació
En tots els casos iniciats a instància de part, les taxes s'exigiran en règim
d’autoliquidació, de manera que simultàniament a la sol.licitud de l’activitat
administrativa, els subjectes passius hauran d’ingressar l’import total del deute
tributari, no tramitant-se l’activitat sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
Efectuades les comprovacions oportunes per l’administració es practicarà la liquidació
definitiva i es notificarà en forma a l’interessat exigint o retornant, si s’escau, la
quantitat procedent.
En els altres casos, la liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment
establert en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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Article 9. Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de
2005 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.

Disposició final
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les
normes que regulen aquest tribut, l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
tributària, i la LGT, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin.

Disposició derogatòria
Resten derogades les ordenances fiscals següents: ordenança fiscal número 6, de taxa
per llicències urbanístiques; ordenança fiscal número 12, de taxa per expedició de
documents administratius; i ordenança fiscal número 14, taxa per llicències d’auto-taxi.
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