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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS GENERALS 
 
Article 1  
 
Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de 
documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada llei. 
 
Article 2  
 
Fet Imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat administrativa desenvolupada amb ocasió 
de la tramitació a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i d'expedients 
de que entengui l'administració o les autoritats municipals. 
 
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundeixi en el seu benefici, encara 
que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
 
3. No estarà subjecta a aquesta taxa la tramitació dels documents i expedients que siguin 
necessaris per a: 
 

- El compliment d'obligacions fiscals o la tramitació de procediments d’ingressos 

indeguts. 

- La tramitació dels recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol 

mena. 

- La recepció de serveis o realització d'activitats de competència municipal i a la 

utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic municipal que ja 

estiguin gravats per les taxes o els preus públics específics exigits per l'Ajuntament de 

Sentmenat. 

- L’expedició de documents per a la tramitació d’ajuts socials i/o vinculats al ris 

d’exclusió. 

 
Article 3  
 
Subjecte Passiu 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 
35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la 
tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
Article 4  
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Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
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. 
 
Article 5  
 
Beneficis fiscals 
 
No es contempla cap exempció, reduccions ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
 
 
Article 6  
 
Quota Tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa 
del document o expedient que es tramiti, d'acord amb les tarifes que es determinen en l'article 
següent. 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació complerta, en cada instància del document o 
expedient de que es tracti, des de la seva incoació fins a la resolució final, inclosa la certificació 
i notificació a l'interessat de l'acord corresponent. 
 
3. Les quotes s'incrementaran en un 50% si els interessats sol·licitessin amb caràcter 
d'urgència la tramitació dels expedients que motivessin l'acreditament. 
 
Article 7  
 
Tarifes 
 
Les tarifes a que es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 

1. Informes que emeti la Policia Local de Sentmenat i altres 
departaments 

52,00 € 

 
2. Documents relatius al servei d'Urbanisme 

1. Certificats d’aprofitament urbanístic 52,00 € 

2. Certificats de legalitat i antiguitat 52,00 € 

3. Informes previs a llicència 52,00 € 

4. Certificat d’innecessarietat de parcel·lació 52,00 € 

5. Certificat inscripció de declaracions d’obra nova o drets 
horitzontals 

52,00 € 

6. Certificats de número de policia d’una finca 52,00 € 

7. Altres certificats i informes 52,00 € 

8. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols: 
a)  De 1 a 2 m2 

b)  De més de 2 a  5 m2 

c)  De més de 5 a 10 m2 

d)  A partir de 10 m2 (mínim 106,73 €) 

 
47,00 €/m2 
86,00 € 
127,00 € 
25,00€/m2 
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9. Per cada còpia de plànols d'alineació de carrers 20,00 € 

10. Per còpies en format CD de planejament 20,00 € 

11. Si per proporcionar a l’interessat les fotocòpies 
sol·licitades s’haguessin de portar a un servei de fotocòpies 
extern 

20,00 € +el cost de les 
fotocòpies 

12. Per cada certificació de l'arquitecte o de l'enginyer 
municipal, en valoració de danys o qualsevol altre. Peritació 
sobre edificis. 
 
- de tècnic superior 
- de tècnic mig 

 
 
 
 
83,00 € 
62,00 € 

3. Llicències, guies i altres documents  

1. Concessió de tarjetes per a carrabines i pistoles 
accionades per aire o per altre tipus de gas comprimit, 
no assimilades a escopetes, d’ànima llisa o ratllada i 
d’un sol tret 

 
31,00€ 
 

2. Emissió i duplicat per pèrdua del carnet de piscina 3,00€ 
 

 
4. Activitats de control sanitari en matèria de protecció de la salut. 
 

A) Tramitació d’autoritzacions o acreditacions seguides d’anotació 
en el registre oficial. 
a.1) Quan comporti una activitat de control sanitari in situ en el en el 
domicili de la indústria l’establiment o servei. 
 
B) Per la tramitació d’anotacions en registres oficials sense 
l’existència d’un acte d’autorització. 
b.1) Quan comporti una activitat de control sanitari in situ, en el 
domicili de la indústria, l’establiment o servei 

111,00 € 
 
 
 
55,00 € 

 
Article 8  
 
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 a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan 
s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta 
s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 9  
 
Règim de declaració i d’ingrés 
 
1.- Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació. Quan es formuli la sol·licitud es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.  
 
2.- L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal. 
 
 
Article 10  
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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 
 
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 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sentmenat a 28 de 
novembre de 1991 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas 
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
 
Aquesta ordenança fiscal, amb les modificacions aprovades pel Ple en sessió celebrada el 7 
de novembre 2019, serà d’aplicació des del 1r dia de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 


