Núm. 8: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS JURIDICOADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
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 seguint el que disposen els articles 15 a 19, i
d'acord amb l'article 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, es regula l'aplicació de la taxa per
a la realització d’activitats juridicoadministratives de competència municipal.
Article 2. Fet imposable
1.- Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa les activitats
juridicoadministratives de competència local desenvolupades amb motiu de :
a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que
expedeixi o que entengui l'administració o les autoritats municipals.
b) L'autorització per a utilitzar l'escut del municipi en plaques, marques, noms o
usos comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes d'altres distintius anàlegs, amb
finalitats particulars a instància dels interessats.
c) Les autoritzacions concedides de conformitat amb el que preveu el Reglament
de policia sanitària mortuòria i el Reglament del cementiri municipal.
e) La inspecció de béns i instal·lacions d'acord amb el que estableix la Llei 20/2009,
de prevenció i control ambiental de les activitats, el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de la intervenció integral, i article 47 del Reglament de policia
d'espectacles públics i activitats recreatives.
f) L'atorgament de llicències d'obertura d'establiments a què es refereix l'article 74
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les corporacions locals.
g) L'atorgament de llicències urbanístiques regulades en el Text refós de la llei
d’urbanisme (Decret 1/2010, de 3 d’agost).
2.- S’entendrà que l'activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de forma
particular el subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirecta per ell mateix, per
raó que les seves actuacions o omissions que obliguin l'Ajuntament, encara que no hi hagi
sol·licitud expressa de l'interessat.
Article 3. Subjecte passiu
Per a la determinació dels subjectes passius s'estarà a l'establert a l'article 23 de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 4. Exempcions i bonificacions
Sense perjudici del que estableix l'article 24.3 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, no
s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d'aquelles a favor de l'Estat, la
Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials o institucionals, o com a
conseqüència de l'aplicació de tractats o acords internacionals.
Article 5. Base imposable i quota
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El cost real o previsible de l'activitat juridicoadministrativa, considerada en la seva
globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota
tributària.
Les quotes tributàries, determinades individualment segons les diferents activitats que
constitueixin el fet imposable, seran les següents:
Epígraf 1.- Certificats i compulsa de documents
a) De documents de fins a 2 anys d’antiguitat ............................................................ 3,00 €
b) De documents de més de 2 anys d’antiguitat ..........................................................6,00 €
c) De titularitat de béns..................................................................................................2,00 €
d) Fotocòpies documents :
per cada document (DINA4)...................................................................................0,25€
per cada document DINA4 COLOR……………………………………………....…0,70€
per cada document DINA3......................................................................................0,55€
per cada document DINA3 COLOR........................................................................1,40€
per cada còpia de document de l’arxiu municipal (per full)...................................0,25 €
per cada còpia de document de l’arxiu municipal anterior a 3 anys (per full)...... 0,70 €
e) Exemplars de les ordenances fiscals .................................................................... 36,00 €
f) Impressions i còpies de documents a la Biblioteca municipal
per cada còpia en color.......................................................................................... 0,70 €
per cada còpia en blanc i negre ............................................................................ 0,25 €
Impressions COLOR (per cadascuna).................................................................. 0,30€
Impressions BLANC I NEGRE(per cadascuna) .................................................... 0,10€
g) Per cada exemplar de reglaments i ordenances generals.....................................24,00 €
f) Per cada còpia de les Normes Subsidiàries del municipi.......................................60,00 €
g) De normes urbanístiques de plans d’ordenació.....................................................24,00 €
h) Per cada plànol de Normes Subsidiàries, parcial, Cadastre, etc........................... 6,00 €
i) Compulsa de documents, per cada full
Empadronats i empreses de Garriguella.............................................................. 0,50 €
No empadronats a Garriguella.............................................................................. 1,00 €
j) Certificat de reagrupament ................................................................................... 60,00 €
k) Certificat urbanístic................................................................................................70,00€
Pel lliurament de còpies dels documents anteriors en suport informàtic (CD) s’aplicarà una
reducció del 50 %.
k) Reconeixements de signatures.......................................................................... 2,00 €
fl Declaracions i compareixences........................................................................... 4,00 €
Epígraf 2.- Expedients de liquidacions de plusvàlua ...........................................40,00 €
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Epígraf 3.- Per a l'ús de l'escut municipal per any..........................................….. 30,00 €
Epígraf 4.- Expedients d’activitats urbanístiques:
4.1. Llicències urbanístiques i ordres d’execució:
4.1.1.- Per a la concessió de llicències d’obres de construcció de nova planta, ampliació,
modificació o reforma, per la qual sigui preceptiva l’aportació de projecte d’obra o plànols
signats per tècnic competent:
Obres Majors: 1,5% (del pressupost de referència total de l’obra)
Obres Menors:1,5% (del pressupost de referència total de l’obra), amb un mínim
de 60 euros.
Obres consistents en l’arranjament de façanes: Bonificació del 90%
Obres consistents en la pintura de façanes: Bonificació del 100%
4.1.2.- Per a la concessió de llicències de parcel·lació, segregació i divisió de finques, per
cada parcel·la resultant................................................................................................60,00€
4.1.3.- Per l’acord d’assabentat de la comunicació de la primera ocupació d’habitatges, per
cada habitatge...........................................................................................................100,00 €
4.1.4.- Per a la concessió de llicències de modificació d’usos, se satisfarà el 20% del
pressupost actualitzat d’execució material del projecte aprovat en la part que sigui objecte
de modificació.
4.1.5.- Per a la concessió de pròrroga del termini d’acabament de les llicències d’edificació
meritada, se satisfarà el 20% de l’import de la taxa inicialment consignada, actualitzada
segons el coeficient d’actualització dels col·legis professionals respectius, amb una
quota mínima de 60 € per a obres majors i 15 € per a obres menors.
4.1.6.- La pròrroga del termini de la iniciació de les obres d’edificació acreditarà el 10%
de l’import de la taxa inicialment consignada, actualitzada segons el coeficient
d’actualització dels col·legis professionals respectius; amb una quota mínima de 60 €
per a obres majors i 15 € per obres menors.
4.1.7.- Per a la concessió de llicència d’ocupació de via pública en general............ 30,00 €
4.1.8.- En la concessió de llicències d’ocupació via pública que comportin l’obertura de
rases per obres i/o instal·lacions, s’exigirà la constitució d’una garantia prèvia per un import
de 200 €, si la llicència té la consideració d’obra major, i de 50,00 €, quan es tracti d’obres
menors.
4.2. Expedients derivats de la tramitació d’instruments de planejament urbanístic:
Per a la tramitació de modificacions de les normes subsidiàries del municipi a sol·licitud de
particulars, una vegada assumida per part de l’Ajuntament la iniciativa pública per a la seva
tramitació:
a) Si únicament afecta el text normatiu .............................................................. 500,00 €
b) Si, a més, afecta els plànols d’ordenació...................................................... 800,00 €
c) Per a la tramitació de plans especials, plans parcials de millora urbana, plans parcials
urbanístics i de delimitació promoguts per particulars........................................... 900,00 €
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d) Per a la delimitació d’unitats d’actuació urbanística..........................................260,00 €
e) Per a la tramitació de projectes d’urbanització................................................. 400,00 €
f) Per a la tramitació de modificacions de plans especials, plans parcials de millora urbana,
plans parcials urbanístics i de delimitació promoguts per particulars..................... 400,00 €
4.3 Expedients derivats de la tramitació d’instruments de gestió urbanística:
a) Per a la tramitació i aprovació dels estatuts i bases d’actuació d’entitats urbanístiques
col·laboradores..........................................................................................................600,00 €
b) Per a la tramitació de projectes de reparcel·lació promoguts per particulars o juntes
de compensació..................................................................................................600,00 €
c) Per a la tramitació de la liquidació definitiva del compte de liquidació de la junta de
compensació.......................................................................................................300,00 €
d) Per a la tramitació dels estatuts d’associacions administratives de cooperació:
200,00 €
e) Per a la tramitació de projectes de reparcel·lació voluntària, de propietari únic, de
regularització de finques i reparcel·lació econòmica...........................................300,00 €
f) Per a l’activitat de seguiment, control i verificació de l’execució dels projectes
d’urbanització de tot un sector de sòl urbà o urbanitzables fins a la recepció de les
obres....................................................................................................................600,00 €
g) Per a la tramitació d’expedients de concessió de llicències en sòl no urbanitzable:
200 €
4.4 Certificats urbanístics:
a) Sobre el requisits o aprofitament urbanístic d’un terreny o finca...........................70,00 €
b) Dels requisits urbanístics o condicions d'una finca, d'alineacions, replanteig o qualsevol
altra circumstància que exigeixi plànols.....................................................................70,00 €
c) Per a l’expedició de certificats de compatibilitat urbanística .................................70,00 €
d) Certificacions negatives de disciplina urbanística .................................................70,00 €

Epígraf 5. Expedients de les activitats sotmeses a la Llei de prevenció i control
ambiental
1.- La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
a) Per prestació de serveis relatius al procediment d’autorització ambiental: 1.200 €
b) Per a la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex
II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb consulta
prèvia positiva de declaració d’impacte ambiental.................................................1.100 €
c) Per a la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex
II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb consulta
prèvia negativa de declaració d’impacte ambiental.............................................. 1.100 €
d) Per a la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a l’Annex
II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, sense declaració
d’impacte ambiental...............................................................................................1.000 €
e) Per a la tramitació de la comunicació prèvia per a l’inici d’una activitat compresa
a l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats: 300 €
f) Per a la intervenció en els procediments d’ activitats innòcues no sotmeses als règims
legals esmentats als apartats anteriors..........................................................................300 €
g) Per a l’activitat de control inicial per a la posada en marxa de l’activitat............70 €
h) Per a l’activitat de control periòdic de caràcter ambiental...................................200 €
i) Per a actuacions en matèria d’inspecció de control de sorolls.............................200 €
j) Per a cada transmissió de la llicència d’activitat...................................................100 €
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Nota: En les modalitats de controls ambientals periòdics que es realitzin a través de
control extern, a més de la taxa corresponent, es repercutirà el cost derivat de l’actuació
que realitzi l’entitat de control ambiental.
k) Per a l’emissió de l’informe de comptabilitat urbanística contemplat al règim
d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte ambiental previst per a les activitats
compreses als Annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de
les activitats............................................................................................................... 70 €
l) Per a l'atorgament d'una autorització temporal d'activitat per un període inferior a
un any.......................................................................................................................150 €
Exempcions:
A.- Els aturats de llarga durada estaran exempts del pagament del tribut, però no
de l’obligació de proveir-se de llicència o de la comunicació prèvia. Els aturats hauran
d’acreditar estar inscrits a l’atur, com a mínim amb una antiguitat de dos anys amb
anterioritat a donar-se d’alta com a professionals, autònoms, empresaris o societat
mercantil o professional (2 o més socis), mitjançant un certificat de l’Oficina de Treball
(OTG) just en data anterior a l’alta censal corresponent d’autònom, professional,
empresari o constitució de societat.
En cas de societats, quan hi hagi un únic soci amb Administrador aturat s’aplicarà la
bonificació en la seva totalitat. En el cas de societats constituïdes per dos o més socis,
quan no tots provinguin d’una situació d’atur i demanda al servei públic d’ocupació, se’ls
aplicarà la bonificació proporcional.
B.- Els joves fins a 27 anys gaudiran de la mateixa exempció.
2.- Quan es produeixi l’acord denegatori en els esmentats procediments de
tramitació i atorgament de llicències ambientals i en el règim de comunicació prèvia, es
liquidarà el 100% de la taxa que correspondria pagar si s’hagués concedit.
3.- Fins la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la concessió de llicència
ambiental o sobre l’assabentat en el règim de comunicació prèvia, els interessats podran
renunciar-hi expressament i, en aquest supòsit, els drets liquidables quedarien reduïts
al 50 % del que correspondria.
4.- Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al
sol·licitant, es liquidarà el 50% de la taxa que correspondria, segons el tipus de llicència
sol·licitada, si s’hagués concedit la llicència d’obertura.
Epígraf 6.- Taxa per al subministrament de plaques de numeració dels habitatges
Per al subministrament de reposició d’una placa de numeració viària d’habitatge...15,00
€
Epígraf 7.- Taxa per a l’emissió d’un informe per part dels serveis municipals, a
sol·licitud d’un particular
a) Per a l’emissió d’un informe per part dels serveis municipals, a sol·licitud d’un
particular ...............................................................................................................15,00 €
b) Per a l’emissió d’un informe per part dels serveis municipals relatius a les condicions
d’un habitatge, a sol·licitud d’un particular.......................................................... 25,00 €
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Epígraf 12.- Taxa per a l’emissió del carnet de la Biblioteca municipal
Per la primera expedició, renovació o expedició de duplicat per pèrdua.................... 2 €

Article 6. 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 i que dóna lloc a l'existència posterior de la realització del
fet imposable.
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 7. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la
meritació, i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La corresponent liquidació es practicarà d'acord amb el procediment establert en
l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà
les quantitats dipositades.
Article 8. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos
en l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.
Article 9. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveu la
Llei General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions
dictades pel seu desenvolupament en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
Article 10. 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 corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
Article 11. Vigència
La present Ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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