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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 

Sobre Expedició de Documents Administratius i Llicències. 

 

Article 1r. Fonaments i naturalesa. 

S’estableix una taxa per expedició de documents administratius i tramitació de llicències, que es regirà per la 

present ordenança fiscal reguladora, i la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 2n. Fet imposable. 

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 

tramitació, a instància de part, dels documents, còpies i expedients relacionats a la present ordenança. 

2. S’entendrà tramitat a instància de part qualsevol documentació que el particular hagi provocat o que 

redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat. 

Article 3r. Subjectes passius. 

Són subjectes passius de les taxes regulades en aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques o les 

entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en interès de les 

quals redundi l’expedició del document o expedient de que es tracti. 

Article 4t. Responsables. 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjecte passiu les persones físiques o 

jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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 5è. Exempcions subjectives. 

Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies: 

a) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa. 

b) Disposar d’informe dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà del que resulti no disposar 

de recursos suficients per fer front al pagament de la taxa. 

Article 6è. Quota tributària. 

1. La quota tributària serà una quantitat fixa que s’establirà proporcionadament segons la naturalesa del 

document o expedient a tramitar. 

2. La quota de la tarifa correspon a la tramitació complerta del document o expedient de que es tracti, 

fins a la seva resolució final. 

3. Les quotes que resultin de l’aplicació de les tarifes s’incrementaran en un 50% quan els interessats 

sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació o expedició dels expedients o documents que motivin el 

seu meritament. 
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Article 7è. Tarifes. 

S’estableixen les següents tarifes per a cadascun dels següents documents i tramitacions: 

Epígraf 1. Fotocòpies. 

1. Per cada fotocòpia en blanc i negre en paper A4   0,15 € / còpia 

2. Per cada fotocòpia en blanc i negre en paper A3   0.25 € / còpia 

3. Per cada fotocòpia en color en paper A4    0.25 € / còpia 

4. Per cada fotocòpia en color en paper A3    0.50 € / còpia 

Epígraf 2. Certificacions i compulses: 

1. Per cada document (full) compulsat:                 2,00 € /full 

2. Certificació de Secretaria:               10,00 € 

3.  certificats d’empadronament:        3,00 € 

Epígraf 3. Informes tècnics o jurídics: 

1. Informe tècnic que requereixi estudi o esbrinament:            25,00 € 

2. Informe jurídic que requereixi estudi o esbrinament:               25,00 € 

3. Certificat o informes d’aprofitament urbanístic:    30,00 € 

Epígraf 4. Tramitació d’expedient de llicències d’obres i urbanístiques: 

1. Tramitació d’expedient d’obres majors i d’altres llicències urbanístiques: 60,00 € 

2. Tramitació d’expedient d’obres menors:                30,00 € 

3. Per tramitació d’expedient en obres subjectes a comunicació prèvia:   30,00 € 

Epígraf 5. Cens d’animals de companyia: 

1. Taxa per inscripció al cens d’animals de companyia:   15,00 € 

2. Taxa per renovació de la inscripció al cens d’animals de companyia: 10,00 € 

3. Taxa per expedició de llicència per a la tinença de gossos 

potencialment perillosos:       40,00 € 

4. Taxa per renovació anyal de la inscripció de gossos potencialment perillosos 

al cens d’animals de companyia:       25,00 € 

Epígraf 6. Fax. 

        1.  Per cada transmissió de fax ( 1 full )      0.50 € 

        2.  Per cada full addicional       0.20 €   

   

 

Article 8è. Sol·licituds de llicències d’obres i urbanístiques. 

1. Les persones interessades en fer obres i/o instal·lacions al municipi hauran de presentar en el registre 

de l’Ajuntament una sol·licitud de llicència o una comunicació prèvia, segons la naturalesa de l’obra i 

del sòl on es vulgui executar l’actuació, d’acord amb el que s’estableix als articles 187,187bis i ss de la 

Llei d’urbanisme de Catalunya,  i pagar una taxa establerta a l’epígraf 4 de l’apartat anterior.  

2. La taxa per tramitació d’expedient és independent de l’impost municipal d’obres i instal·lacions, que es 

meritarà en tot cas per l’expedició de la llicència d’acord amb la seva ordenança reguladora. 
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Article 8è bis. Inscripció al cens d’animals de companyia. 

1. Les persones físiques o jurídiques propietàries o tenedores a Sant Llorenç de la Muga de gossos i altres 

animals de companyia previstos a la Llei 2/2008, de 15 d’abril, de Protecció dels Animals, hauran 

d’inscriure’ls al cens municipal d’animals de companyia. En demanar la inscripció, el sol·licitant haurà 

d’abonar la taxa establerta a la present ordenança. 

2. Si es tracta de gossos catalogats com a potencialment perillosos, en sol·licitar la inscripció hauran de 

sol·licitar la llicència preceptiva prevista a la Llei 10/1998, de 20 de juliol i al Decret 170/2002, de 11 de 

juny. 

3. La inscripció al cens té una vigència anyal, i es renovarà d’ofici si el titular no manifesta la baixa de 

l’animal. La renovació. La renovació al cens meritarà la taxa prevista a la present ordenança.  

Article 9è. Bonificacions de la quota. 

1. Les taxes establertes als epígrafs 1 a 3 no seran objecte de cap tipus de bonificació. 

2. La taxa per la tramitació d’expedients d’obres tindrà una bonificació del 100% quan es tracti d’obres de 

pintat de façanes. 

3. La taxa per inscripció i renovació al cens d’animals de companyia tindrà una bonificació del 100% de la 

quota si el subjecte passiu acredita que es tracta d’un gos guia o un gos d’assistència per a persones 

discapacitades. 

4. La taxa per inscripció al cens d’animals de companyia tindrà una bonificació del 100% de la quota si el 

subjecte passiu acredita que es tracta d’un gos adoptat d’una entitat protectora d’animals 

 

Article 10è. Acreditament. 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació 

dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 

2. En els casos de l’apartat 2 de l’article 2n, l’acreditament es produirà quan s’iniciï l’actuació d’ofici. 

Article 11è. Infraccions i Sancions. 

Les infraccions a aquesta ordenança, tant pel que respecta a la qualificació de les infraccions com a les 

sancions que corresponguin, s’ajustaran al que disposa l’article 77 de la Llei General Tributària. 

 

 

 

 

 

 

Aprovada definitivament la modificació d'aquesta ordenança fiscal en data Des’18 

 

 

 

 

         


