ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 11
TAXA PER REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LES
OFICINES MUNICIPALS
Article lr. Concepte.
De conformitat amb el que disposa l'article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en relació amb l'art. 20.4 d e la mateixa, segons redacció donada per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim legal de les taxes estats i Locals, s’estableixi la
taxa per la prestació dels serveis de reproducció de documents a les Oficines municipals.

Article 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels
serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'anterior article.

Article 3er. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l'annex.
2. Les tarifes d'aquesta taxa seran les que figuren en l'annex.

Article 4t. Obligació de pagament.
1. La obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del moment en que
s’iniciï la prestació del servei, amb periodicitat.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació , al qui estigui obligat a
realitzar-lo, de la factura corresponent.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província ( o de la Comunitat Autònoma uniprovincial ) i començarà a aplicar -se a partir del dia 1
de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esde vinguin la seva
modificació o derogació expressa.
Diligència.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per l'ajuntament de Juneda en sessió de 15 de
setembre de 1989 i definitivament, en sessió del dia 24 de novembre de 1989, i en sessió plenària
de l’Ajuntament del dia 15 d'octubre de 1998, es va procedir a l'adaptació a la llei 25/1998 de 13
de juliol, com a conseqüència de la transformació dels preus públics en taxes.
Observació
Publicat al B.O.P. Núm. 156 de 29 de desembre de 1998.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGUENTS:
10.Taxa per reproducció ( i expedició) de documents: ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 )
Duplicats de rebuts …….

3,15 euros

Servei fotocopiadora
fotocòpia DinA4 B/N

0,15 euros

fotocòpia DinA3.B/N

0,20 euros

fotocòpia DinA4 Color

0,20 euros

fotocòpia DinA3 Color

0,30 euros

fotocòpia plànol copisteria

11,00 euros

Servei de fax…………….

2,00 euros/unitat

Compulsa de documents..
Cadastre:

1,50 euro/unitat

- Expedient per tràmit complet

32,00 euros

- Emissió impresos cadastre

3,50 euros

- Emissió notes cadastrals

2,50 euros

Servei connexió INTERNET:
quota fixa…
impressió…………….
suport informàtic…….

1,50 euros/hora
0,20 euros/còpia
1,50 euros/disquet

Còpia planejament format PDF ...........................

11,00 euros

Còpia projectes obres licitació format PDF......

11,00 euros

Certificat residència, convivència i al tres ............

1,50 euros

Certificat aprofitament urbanístic....................

16,00 euros

Expedient de segregació, parcel·lació, divisió horitzontal

22,00 euros

Expedient per expedir llicència de primera o cupació

0,07 % sobre base ICIO.

Expedient d’obres en sòl no urbanitzable

175,00 €.

Expedient aprovació Bases i Estatuts Junta Compensació

175,00 €.

Expedient projecte reparcel·lació i similars

175,00 €.

Expedient projecte urbanització actuacions urbanístiques

175,00 €.

Expedient planejament derivat

175,00 €.

Cost de publicació: Junt amb el cost de tramitació de l’expedient es liquidarà el cost de publicació
de les diferents fases del mateix.

Les quotes del servei de fotocopiadora, fax , compulses i emissió de certificats seran exemptes per
les entitats culturals, esportives, cooperatives i entitats similars i pels beneficiaris dels serveis
socials previ informe acreditatiu de l’assistent/a social.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2012 I SEGUENTS:
Article 3r. Quantia.
La quantia de les taxes reguladores modificades en aquesta ordenança seran les que es fixen en les tarifes
següents:
Duplicats de rebuts …….

3,20 euros

Servei fotocopiadora
fotocòpia plànol copisteria

11,50 euros

Cadastre:
- Expedient per tràmit complet

.

33,00 euros

- Emissió impresos cadastre

3,60 euros

- Emissió notes cadastrals

2,60 euros

Còpia planejament format PDF ...........................

11,50 euros

Còpia projectes obres licitació format PDF......

11,50 euros

Certificat aprofitament urbanístic....................

16,50 euros

Expedient de segregació, parcel·lació, divisió horitzontal

22,50 euros

*Informe d´insersió social

25,00 euros

*Expedient d´autorització sanitària de funcionament

50,00 euros

*Informe d´arrelament, reagrupació familiar o
Adequació d´habitatge
*Expedient d´obres en sòl no urbanitzable
*Expedient aprovació Bases i Estatuts Junta Compensació
*Expedient projecte reparcel·lació i similars

50,00 euros
180,00 euros
180,00 euros
180,00 euros

*Expedient projecte urbanització actuacions urbanístiques

180,00 euros

*Expedient planejament derivat

180,00 euros

*La taxa es devengarà a l´inici de la tramitació de l´expedient
Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 20 d´octubre de 2.011 i publicat al BOP
núm. 185 de 31 de desembre de 2.011.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2013 I SEGUENTS:

Article 3r. Quantia.
La quantia de les taxes reguladores modificades en aquesta ordenança seran les que es fixen en les tarifes
següents:
Certificat aprofitament urbanístic....................

25,00 euros

Certificat de compatibilitat urbanística............

20,00 euros

Expedient de segregació, parcel·lació, divisió horitzontal

50,00 euros

Altres informes de serveis urbanístics a instància de part

20,00 euros

Expedient de declaració de ruïna....................

200,00 euros

*Expedient de modificació del POUM a instància de part

180,00 euros

*La taxa es devengarà a l´inici de la tramitació de l´expedient
Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 25 d´octubre de 2.012 i publicat al BOP
núm. 181 de 29 de desembre de 2.012.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2014 I SEGUENTS:

Article 3r. Quantia.
La quantia de les taxes reguladores modificades en aquesta ordenança seran les que es fixen en les tarifes
següents:
Duplicat carnet de la biblioteca.......................................................................... 1,00 euro/unitat
Descàrrega documentació plataformes telemàtiques (e-wise i similars) ......... 2,00 euros/ còpia
Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 3 d´octubre de 2.013 i publicat al BOP
núm. 217 de 25 de novembre de 2.013.

