Ajuntament d’Olius

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS GENERALS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix les taxes per la prestació de serveis generals i realització
d'activitats administratives.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara
que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin, provoquin o en interès
de les quals es prestin els serveis, o siguin propietàries dels vehicles ingressats en el
dipòsit municipal.
2. Restaran exempts els subjectes passius següents:
a) Administracions públiques
b) Centres Educatius públics

Ajuntament d’Olius

Article 4. Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No s'aplicarà cap bonificació ni reducció per a la determinació del deute, excepte les
previstes als apartats següents:
1. Els interessats que sol·licitin els certificats relatius als censos de població
d'habitants a instància de l'Ajuntament gaudiran d'una bonificació del 100% de
la tarifes establertes en l'epígraf 1.

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels serveis que s'han de prestar o documents i expedients que s'han de
tramitar, d'acord amb les tarifes que s'indiquen a l'annex d'aquesta ordenança.

Article 7. Acreditació
1. La taxa s'acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient que,
excepte en els supòsits de l'article 8.3, no es realitzarà o tramitarà sense que s'hagi
efectuat el pagament de la taxa corresponent.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditació es produeix
quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
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3. En el supòsit d'immobilització i retirada de vehicles, s'acreditarà quan s'iniciï la
prestació del servei o realització de l'activitat.
4. La renúncia o desistiment del subjecte passiu una vegada efectuada la sol·licitud d'inici de
l'actuació o de l'expedient no comportarà en cap cas la devolució de l'import de la taxa pagada
per autoliquidació.

Article 8. Règim de declaració i d'ingrés
1. Per a la prestació o realització d'activitats previstes en aquesta ordenança, la taxa
s'exigirà, amb caràcter general, pel sistema d'autoliquidació, excepte en els supòsits
esmentats en l'apartat tercer d'aquest article. A aquest efecte, quan s'iniciï l'actuació o
l'expedient es complimentarà també degudament l'imprès d'autoliquidació. L'interessat
haurà d'adjuntar a la sol·licitud l'acreditació d'haver efectuat el pagament de la taxa.
2. S'exigirà pel sistema de liquidació les taxes següents:
* Llicència de parcel·lació de terrenys, per cada m2 parcel·lat
* Declaració d'innecessarietat de llicència de parcel·lació
* Llicència d'obres:
- Obres sense projecte tècnic i no sotmeses al règim de comunicació prèvia.
- Obres amb projecte tècnic.
* Modificacions de projecte d'obres autoritzat: 50% taxa expedient sol·licitud inicial
* Pròrroga llicència obra sense projecte tècnic
* Pròrroga llicència obra amb projecte tècnic
* Transmissió de llicències d'obres
* Llicència de constitució règim de propietat horitzontal
* Expedients de disciplina urbanística
* Expedients imposició ordres d’execució
* Retirada de vehicles

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l'Ordenança General.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DE L’ORDENANÇA I DE LES
REFERÈNCIES QUE FA A LA NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE
NORMES POSTERIORS
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Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el
dia 13 d’octubre de 2021, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i regirà fins a la seva
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcials, els articles no
modificats continuaran vigents.
DILIGÈNCIA per fer constar que el text íntegre de l’ordenança ha estat publicat en el
BOP de Lleida núm. 238 de 13 de desembre de 2021.
ANNEX DE TARIFES
EUROS
Epígraf 1. Censos de població d'habitants
1. Certificacions d'empadronament, de convivència i històrics

2,00

2. Volants d'empadronament i de convivència
Epígraf 2. Certificacions

0,80

1. Per cada full o fracció de certificació de documents o acords municipals

2,50

2. Certificats de padrons fiscals
Epígraf 3. Tràmits cadastrals

1,50

1. Tramitació declaracions cadastrals
Epígraf 4. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Per fotocòpies en format DIN A4

30,00

0,15
2. Per fotocòpia en color en format DIN A4

0,30

3. Per cada fotocòpia en format DIN A3

0,50

4. Per cada fotocòpia en colo en format DIN A3

1,00
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5. Per cada compulsa
Epígraf 5. Documents relatius a serveis d'urbanisme

1,20

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis

75,00

2. Per cada informe sobre consulta urbanística o sobre possibilitat d'edificació
sol·licitada per particulars o qualificació urbanística
3. Per cada informe de declaració d'obra nova sol·licitada per a la inscripció en
el Registre de la Propietat, de legalitat, d’antiguitat i de compatibilitat
urbanística

30,00

110,00

4. Per cada informe certificat
5. Comunicació prèvia i llicència de primera utilització i ocupació d’edificis i
instal·lacions
6. Llicència de parcel·lació:
a) Llicència de parcel·lació de terrenys, per cada m² parcel·lat
b) Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació
7. Obres

50,00

a) Obres i pròrroga sotmeses al règim de comunicació prèvia
b) Obres sense projecte tècnic i no sotmeses al règim de
comunicació prèvia

25,00

c)Obres amb projecte tècnic
d)Obres en SNU
8. Modificacions de projectes d’obres autoritzats: 50% taxa expedient sol·licitud
inicial

60
0,50
30,00

30,00
60,00
60,00

9. Expedients de caducitat, renúncia, pròrroga, modificació, canvi de titularitat i
similars que afectin a tot tipus d'obres

25,00

10. Per inspecció de final d'obra comunicada

30,00

11. Expedients de disciplina urbanística
12. Expedients imposició ordres d’execució
13. Informació sobre les normes urbanístiques (format CD)
Epígraf 6. Serveis per la celebració de matrimonis civils
1. Per matrimonis civils a la Casa del Poble
1.1. Per matrimonis civils en dissabte, diumenge i festius
1.2. Per matrimonis civils en dies laborables
Epígraf 7. Taxa registre, renovació animals i recollida gossos abandonats
1. Alta i renovació de la llicència de tinença i conducció de gossos perillosos

150,00
75,00
7,50

75,00
50,00
20,00
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2. Recollida gos abanondat i estada gossera
Epígraf 8. Taxa tramitació i retirada vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
1. Per tramitació expedient per la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
2. Retirada vehicle declarat residu sòlid urbà preu repercutit pel corresponent
gestor.

100,00

200,00

