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AJUNTAMENT DE SUDANELL
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 16 de desembre de
2014 aprovà provisionalment la modificació l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa d’expedició de
documents administratius per a l’any 2014 i següents
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.247 del dia 29 de desembre de 2014
i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagi presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica es:
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels
documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:
EPÍGRAF
Tarifa Primera. Serveis de Secretaria.
1. Per l’expedició de cada certificat no inclòs en altres epígrafs
2. Per cada volant relatiu al padró d’habitants
3. Per la instrucció i tramitació d’expedients de matrimoni civil
4. Per cada fotocòpia en negre, en DIN A4
5. Per cada fotocòpia en negre, en DIN A3
6. Per cada fotocòpia en color, en DIN A4
7. Per cada fotocòpia en color, en DIN A3
8. Per l’enviament o recepció de faxos, per cada foli
9. Inserció d’edictes de particulars al tauler d’anuncis i expedició de certificat
10. Per la compulsa de cada foli
Tarifa Segona. Documents cadastrals.
1. Certificat cadastral, per cada finca. Certificat basat en la informació que consta en l’oficina
virtual del Cadastre.
Tarifa Tercera. Documents urbanístics.
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis que s’iniciï a instància de part.
2. Per cada informe d’aprofitament o de règim urbanístic
3. Per cada certificat emès en relació amb informes tècnics
4. Per cada llicència d’obra menor
5. Per cada llicència d’obra major
5. Concessió de llicències de primera ocupació, per cada unitat aprofitable
5. Per concessió de llicències o verificacions prèvies de divisió horitzontal.
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EUROS
2,00
1,00
20,00
0,10
0,15
0,20
0,25
1,00
10,00
1,00

2,00

100,00
30,00
32,00
20,00
40,00
50,00
50,00
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6. Per cada informe o certificat d’antiguitat i/o legalitat.
7. Per la concessió de llicències de parcel·lació, per cada porció segregada
8. Per la declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació, per cada porció segregada.
Tarifa Quarta. Expedients d’activitats.
1. Expedients d’activitats subjectes a legislació ambiental i sotmeses a autorització de la
Generalitat.
2. Expedients d’activitats subjectes a legislació ambiental i sotmeses a llicència de l’ Ajuntament
de Sudanell.
3. Verificacions de comunicacions d’activitats subjectes a la legislació ambiental no sotmeses a
autorització de la Generalitat ni a llicència de l’Ajuntament. de Sudanell.
4. Traspassos i canvis de titularitat
5. Procediment de modificació, derivat de canvis substancials o no, de les activitats i
instal·lacions.

10,00
50,00
50,00

150,00
200,00
250,00
50% del subepígraf
de què es tracti.
50% del subepígraf
de què es tracti.

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Sudanell, 13 de febrer de 2015
L’alcalde, Josep Ma Sanjuan Cornadó
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