AJUNTAMENT DE BALSARENY

Ordenança Fiscal nº 7

REGULADORA DE LA TAXA D’ACTIVITATS JURIDICO ADMINISTRATIVES
Article 1r.- Fonament Legal.
A l'empara de l'article 106, en relació als 4.b) i 5 E.c) de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril Reguladora
de les Bases del Règim Local, i els arts. 6.1 i 8.1 a) i b), de la Llei 8/1.987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, d'acord amb els articles 58 i 20 de la Llei 39/1.988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen
els article 15 a 19 d’aquest text legal, es regula l'aplicació de la taxa per a la realització
d'activitats jurídico-administratives de competència municipal.

Article 2n.- 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 instància de part de diverses plaques per obres, guals, ciclomotors, etc.
b) Els títols de concessió de nínxols i altres.
c) L'atorgament de llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer, d'acord amb el que estableix el
Reial Decret 8763/1979, de 16 de març, Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans
de Transport en Automòbils Lleugers.
d) La realització de fotocòpies i compulses de documents administratius.

2. S'entendrà que l'activitat administrativa afecta es refereix, o beneficia de forma
particular, al subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirectament per ell mateix, per
raó que les seves actuacions o omissions que obliguin a l'Ajuntament, encara que no hi hagi
sol·licitud expressa de l'interessat.
Les quotes tributàries, determinades individualment, corresponents a diferents activitats que
constitueixin el fet imposable són les següents:
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A) Dels serveis generals.
Euros
Expedició de Plaques , Títols i còpies
* Placa Gual Permanent .................................................
* Placa llicència d'Obres..................................................
* Títol Nínxol ...................................................................
* Expedició Carnet Piscines Municipals..........................
* Pèrdua de Carnet Piscines Municipals.........................
* Expedició pròrroga llicència municipal obres:
Obres pressupost fins a 600 euros..........................
Obres pressupost de 601 fins 6000 euros ...............
Obres pressupost de 6001 fins 30.000 euros...........
Obres més de 30.000 euros ....................................
* Compulses: a partir d’1 compulsa................................
* fotocòpies . Din A4.........................................................
*
Din A3.........................................................
* fotocòpies fitxes cadastrals rústica i urbana...............
* expedició, modificació i duplicat de carnet de cens
d’animals de companyia .............................................
* Certificats i informes urbanístics, excepte els de
Compatibilitat d’activitat ..................................................
* Certificats cadastrals ...................................................
* Certificats de reagrupament familiar ...........................
* Certificats d’empadronament
..............................................
* Informe plans d’autoprotecció ...............................................

60
30
15
6
6
4
20
35
70
2 € / unitat
0,10 € / còpia
0,10 € / còpia
0,40 € / còpia
6
75
3
60
0,50
75,00

B) Sobre activitats econòmiques.
LLICENCIES D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
a) Expedició de llicències:
* Llicències de classe A, B, C ......................................

60 euros

b) Transmissió de llicències:
* Transmissió mortis causa .........................................

30 euros

c) Substitució de vehicles ............................................

30 euros

Article 3r.- No subjecció.
No estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la tramitació de
documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals, les consultes
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tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els expedients de serveis socials i
activitats de foment, la resolució dels 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 altra taxa o pels que l'Ajuntament exigeix un preu
públic.

Article 4t.- Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què 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 jurídico-administratives que beneficiïn o afectin els ocupants
d'habitatges locals o instal·lacions, seran els propietaris dels immobles, els quals podran
repercutir, si fos el cas, la taxa sobre els beneficiaris.

Article 5è.- Responsables tributaris.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què fa referència els articles 38.l i 39.1 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'art. 40 de la Llei General Tributària.

Article 6è.- Exempcions i bonificacions.
Sens perjudici del que estableix l'article 24.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, no
s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d'aquells a favor de l'Estat, la
Generalitat de Catalunya i altres ens públics territorials o institucions o com a conseqüència de
l'aplicació de tractats o acords internacionals.
Article 7è.- Base Imposable i quota.
El cost real o previsible de l'activitat jurídico-administrativa, considerada en la seva globalitat,
constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota tributària.
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Article 8è.- Meritació.
La taxa es merita en el moment en què s’iniciï la realització de l'activitat 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, el subjecte passiu donant 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 9è.- Gestió.
Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa d'acord amb el model establert per
l'Ajuntament .
Cada declaració liquidació contindrà les quotes resultants que hauran d'ingressar-se en la
Tresoreria municipal en el moment de presentació de la sol·licitud que iniciï l'actuació
administrativa.
Article 10è.- Pagament.
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments legalment
previstos.
Article 11è.- Inspecció i Recaptació.
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 12è.- 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.

Article 13è.- Vigència.
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
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Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999 i seguirà fins
a la seva modificació o derogació expressa.

Diligència.
Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada
el dia 22 de setembre de 1.989 i definitivament el dia 30 de novembre de 1989, al no presentarse cap reclamació.
VIST I PLAU
L'ALCALDE

EL SECRETARI

Diligència : Aquesta ordenança ha estat modificada per acord de ple de 8 de novembre de 1996
amb efectes a partir del dia 1 de gener de 1997.
VIST I PLAU
L’ALCALDE.

EL SECRETARI

Diligència: Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord de Ple de 6 de novembre de
1998 i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
Vist i Plau
L’Alcalde

El Secretari.

Diligència: Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord de Ple de 30 d’octubre de
2014 i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2015. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
Vist i Plau
L’Alcalde

El Secretari.
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