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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I SERVEIS INTERNS 

 
 

Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la 
utilització de documentació municipal, que es regirà per la present Ordenança. 
 
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. 
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos 
administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la 
prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència municipal i a la 
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que 
estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un 
preu públic. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
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.- Responsables i successors. 
 
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. 
 
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 i a l’Ordenança General. 
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Article 5.- Beneficis fiscals 
 
D’acord amb l’article 9.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix un benefici fiscal del 5% en el tràmits 
electrònics que es regulen a l’article 6 de la present ordenança. 

 
Article 6.- Quota tributària 
 
1. 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: 
 

TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I SERVEIS INTERNS TARIFA 

Epígraf 1. CERTIFICACIONS I COMPULSES   

Certificats de Secretaria  3,20 € 

Certificats de Secretaria (5% bonificació per tramitació electrònica) 3,04 € 

Volants d’empadronament 1,00 € 

Volants d’empadronament (exempció per tramitació electrònica) exempció 

Diligència de confrontació de documents a efectes de tramitació expedients de 
competència municipal, a excepció tràmits de selecció de personal 

2,70 € 

Validació de poders amb efectes a les oficines municipals  25,00 € 

Epígraf 2.- ALTRES EXPEDIENTS I DOCUMENTS   

Informes de la Policia municipal 77,65 € 

Informes de l’arxiu (documentació fins a 25 anys) 30,00 € 

Informes de l’arxiu (documentació a partir de 25 anys) 50,00 € 

Expedició de documents d’autorització de guals 20,35 € 

Expedient de llicència d’autotaxi 260,00 € 

Expedient de retirada i trasllat de béns mobles abandonats en la via pública 115,00 € 

Altres documents i expedients no expressament tarifats 8,60 € 

Còpies i fotocòpies en B/N ( blanc i negre) de documents municipals, per cada cara 
de full A4 

0,20 € 

Còpies i fotocòpies en B/N ( blanc i negre) de documents municipals, per cada cara 
de full A3 

0,40 € 

Còpies i fotocòpies en color de documents municipals, per cada cara de full A4 1,00 € 

Còpies i fotocòpies en color de documents municipals, per cada cara de full A3 2,00 € 

Reproduccions de plànols existents en el PGOU segons mida i 
resolució  

Còpia de plànol o document, Din-A 0 en blanc i negre (original en paper) 5,81 € 

Còpia de plànol o document, Din-A 0 en color (original en paper) 8.71 € 

Còpia de plànol o document, Din-A 0 en blanc i negre (original PDF) 8,47€ 
(2en copies 

5,81€) 

Còpia de plànol o document, Din-A 0 en color (original PDF) 8,71 € 
(2en copies 

5,81€) 

Còpia de plànol o document, Din-A 1 en blanc i negre (original en paper) 4.36 € 

Còpia de plànol o document, Din-A 1 en color (original en paper) 6,05 € 

Còpia de plànol o document, Din-A 1 en blanc i negre (original PDF) 6,66 € 
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(2en copies 
4,36€) 

Còpia de plànol o document, Din-A 1 en color (original PDF) 6,66 € 
(2en copies 

4,36€) 

Escanejat de plànol o document, Din –A0 en blanc i negre 16,94 € 

Escanejat de plànol o document, Din –A0 en color 26,62 € 

Escanejat de plànol o document, Din –A1 en blanc i negre 16,94 € 

Escanejat de plànol o document, Din –A1 en color  21,78 € 

Escanejat de plànol o document, Din –A3 1,00 € 

Escanejat de plànol o document, Din –A4 1,00 €  

Expedició de duplicats de carnets de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 3,00 € 

CD amb documentació de concursos públics i altres 6,00 €  

Expedició del carnet ciutadà SVC 3,00 € 

CD amb plànols o documents escanejats (caldrà sumar el preu de cada escaneig 
segons apartat corresponent d’aquest epígraf) 

1,00€  

Epígraf 3.- PLAQUES D’IDENTIFICACIÓ   

Plaques de gual 12,00 € 

Plaques de llicència d’obres majors 15,00 € 

Plaques de llicència d’obres menors ----- 

Epígraf 4.- DOCUMENTS RELATIUS AL SERVEI D’URBANISME I AMBIENTALS   

Per cada expedient de declaració de ruïna 2.190,00 € 

Expedició d’informes i/o certificats urbanístics sense visita dels tècnics (inclòs 
compatibilitat urbanística i certificat d’antiguitat 

36,00 € 

Expedició d’informes i/o certificats urbanístics sense visita dels tècnics (inclòs 
compatibilitat urbanística i certificat d’antiguitat), 5% bonificació per tramitació 
electrònica 

 
34,20 € 

Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals tipus A i B)  36,00 € 

Expedició d’informes i/o certificats urbanístics amb visita dels tècnics  77,65 € 

Expedició d’informes i/o certificats urbanístics amb visita dels tècnics, 5 % 
bonificació per tramitació electrònica 

73,77 € 

Tramitació i inspecció per a la reagrupació familiar 77,65 € 

Expedició d’informe d’adequació de l’habitatge per canvi de domicili per la renovació 
del permís de residència 

77,65 € 

Expedient per a la Instal·lació de rètols en establiments comercials, sobre el valor 
del rètol (sobre pressupost)  

5,70% 
  

Import mínim 9,20 € 

Epígraf 5.- TRAMITACIÓ DE FIGURES DE PLANEJAMENT  
de conformitat amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, en endavant TRLUC 3/12 
 

  

5.1. Mod. Puntuals subjectes a tramitació ambiental d’acord RLUC305/06 
(aquest supòsit només serà aplicable en els casos definits per l’article 101.3 del 
TRLUC 3/12. En aquest cas la taxa es repercutirà als propietaris que resultin 
beneficiats i/o aquells que hagin instat que l’Ajuntament formuli la modificació.) 
Aquesta taxa es liquidarà un cop el Ple municipal hagi aprovat el document 
corresponent a l’aprovació inicial 
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Fins a 0,50 Ha. 3.600,00 € 

Superiors a 0,50 Ha. Per cada m2 d’excés 0,25 €/m2 

5.2. Mod. Puntuals no subjectes a tramitació ambiental d’acord RLUC305/06 
(aquest supòsit només serà aplicable en els casos definits per l’article 101.3 del 
TRLUC 3/12. En aquest cas, la taxa es repercutirà als propietaris que resultin 
beneficiats i/o aquells que hagin instat que l’Ajuntament formuli la modificació) 
Aquesta taxa es liquidarà un cop el Ple municipal hagi aprovat el document 
corresponent a l’aprovació inicial 

 

Fins a 0,50 Ha. 2.430,00 € 

Superiors a 0,50 Ha., per cada m2 d’excés 0,22 €/m2 

5.3. Tramitació de Plans Parcials Urbanístics d’iniciativa privada, un cop 
aprovats inicialment. Aquesta taxa es liquidarà un cop el Ple municipal hagi 
aprovat el document corresponent a l’aprovació inicial 

 

Plans parcials urbanístics d’ús principal RESIDENCIAL fins a 1.250 m2 de sostre 2.500,00 € 

Superiors a 1.250 m2 de sostre, per cada m2st d’excés 0,70 €/m2st 

Plans parcials urbanístics d’ús principal INDUSTRIAL, TERCIARI o MIXT, sempre i 
quan no sigui el RESIDENCIAL com a principal i majoritari, fins a 1.250 m2 de 
sostre 

 
2.065,00 € 

Superiors a 1.250 m2 de sostre, per cada m2st d’excés 0,64 €/m2st 
 

5.4. Tramitació de Projectes de Reparcel·lació, un cop aprovats inicialment fins a 
0,25 Ha. Aquesta taxa es liquidarà un cop el Ple municipal hagi aprovat el 
document corresponent a l’aprovació inicial 

1.460,00 € 
 

Superiors a 0,25 Ha., per cada m2 d’excés 0,32 €/m2 

5.5. Tramitació de Projectes d’Urbanització   

Projectes d’Urbanització d’obres bàsiques, un cop hagin estat aprovats inicialment. 
Sobre el pressupost del Projectes d’Urbanització visat pel COAC. Aquesta taxa es 
liquidarà un cop el Ple municipal hagi aprovat el document corresponent a 
l’aprovació inicial 

2,50 % 
 

Si no s’adjunta el pressupost del Projectes d’Urbanització visat pel COAC 2,50 % sobre 
95€/m2 sobre 

sòl de 
sistema a 
urbanitzar 

 

Import mínim 1.200,00 € 

Projectes d’Urbanització d’obres complementàries, un cop hagin estat aprovats 
inicialment. Sobre el pressupost del Projectes d’Urbanització visat pel COAC. 
Aquesta taxa es liquidarà un cop el Ple municipal hagi aprovat el document 
corresponent a l’aprovació inicial 

2,50 % 
 

Si no s’adjunta el pressupost del Projectes d’Urbanització visat pel COAC 2,50 % sobre 
50€/m2 sobre 

sòl de 
sistema a 
urbanitzar 

 

Import mínim 650,00 € 

Projectes d’Urbanització d’obres bàsiques i complementàries, un cop hagin estat 
aprovats inicialment. Sobre el pressupost del Projectes d’Urbanització visat pel 
COAC Aquesta taxa es liquidarà un cop el Ple municipal hagi aprovat el 

2,50 % 
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document corresponent a l’aprovació inicial 

Si no s’adjunta el pressupost del Projectes d’Urbanització visat pel COAC 2,50 % sobre 
145€/m2 

sobre sòl de 
sistema a 
urbanitzar 

 

Import mínim 1.800,00 € 

5.6. Tramitació de Polígons d’actuació urbanística Aquesta taxa es liquidarà 
un cop el Ple municipal hagi aprovat el document corresponent a l’aprovació 
inicial 

 

Polígons d’actuació urbanística d’ús principal RESIDENCIAL fins a 1.250 m2 de 
sostre 

2.000,00 € 

Superiors a 1.250 m2 de sostre, per cada m2st d’excés 0,50 €/m2st 

Polígons d’Actuació Urbanística d’ús principal INDUSTRIAL, TERCIARI o MIXT, 
sempre i quan no sigui el RESIDENCIAL com a principal i majoritari, fins a 1.250 m2 
de sostre 

 
1.750,00 € 

Superiors a 1.250 m2 de sostre, per cada m2st d’excés 0,44 €/m2st 

5.7. Tramitació de Plans Especials, un cop aprovats inicialment, fins a 0,25 Ha. 
Aquesta taxa es liquidarà un cop el Ple municipal hagi aprovat el document 
corresponent a l’aprovació inicial 

1.525,00 € 

Superiors a 0,25 Ha, per cada m2 d’excés 0,10 €/m2 

5.8. Tramitació de projectes de parcel·lació i normalització de finques, un cop 
aprovats inicialment, fins a 0,25 Ha. 

 
1.460,00 € 

Superiors a 0,25 Ha., per cada m2 d’excés 0,32 €/m2 

5.9. Tramitació d’altres figures de planejament, un cop aprovats inicialment, fins 
a 0,25 Ha. 

1.525,00 € 

Superiors a 0,25 Ha., per cada m2 d’excés 0,32 €/m2 

5.10. Aprovació estatuts i bases de Juntes de Compensació 242,00 € 

Epígraf 6.- TRAMITACIÓ D’EXP. RELATIUS AL CEMENTIRI   

Canvi de titularitat entre familiars fins al 3r grau (títol de nínxol inclòs)  47,90 € 

Altres canvis de titularitat (Títol de nínxol inclòs) 129,60 € 

Duplicats de títols de tombes, nínxols i/o columbaris 4,40 €  

Epígraf 7.- DRETS D’EXAMEN PER OPOSICIONS O CONCURSOS CONVOCATS 
PER AQUESTA CORPORACIÓ 

  

Llocs de treball de nivell A1 o assimilats 30,00 € 

Llocs de treball de nivell A1 o assimilats (5% bonificació per tramitació electrònica) 28,50 € 

Llocs de treball de nivell A1 o assimilats, per a aquelles persones que acreditin estar 
en situació d’atur 

15,00 € 

Llocs de treball de nivell A2 o assimilats 25,00 € 

Llocs de treball de nivell A2 o assimilats (5% bonificació per tramitació electrònica) 23,75 € 

Llocs de treball de nivell A2 o assimilats, per a aquelles persones que acreditin estar 
en situació d’atur 

12,50 € 

Llocs de treball de nivell C1 o assimilats 20,00 € 

Llocs de treball de nivell C1 o assimilats (5% bonificació per tramitació electrònica) 19,00 € 

Llocs de treball de nivell C1 o assimilats, per a aquelles persones que acreditin estar 
en situació d’atur 

10,00 € 

Llocs de treball de nivell C2 o assimilats 15,00 € 
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Llocs de treball de nivell C2 o assimilats (5% bonificació per tramitació electrònica) 14,25 € 

Llocs de treball de nivell C2 o assimilats, per a aquelles persones que acreditin estar 
en situació d’atur 

7,50 € 

Llocs de treball de nivell d'A grup. Prof o assimil. 10,00 € 

Llocs de treball de nivell d'A grup. Prof o assimil. (5% bonificació per tramitació 

electrònica) 

9,50 € 

Llocs de treball de nivell d'A grup. Prof o assimil. , per a aquelles persones que 
acreditin estar en situació d’atur 

5,00 € 

Epígraf 8.- TARIFES PER ACTIVITATS I SERVEIS LÚDICO-CULTURALS I 
SOCIALS DE TEMPS LLIURE 

 

  

Festa de la gent gran amb dinar, per a persones que compleixin 65 anys al llarg de 
l’any 2022 o majors de 65 anys 

Exempció  

Festa de la gent gran amb dinar, per a persones menors de 65 anys 17,00 € 

Sortides col·lectives per a persones majors de 65 anys 20,00 € 

Sortides col·lectives per a persones que compleixin 65 anys al llarg de l’any 2022 Exempció 

Sortides col·lectives per a persones menors de 65 anys 25,00 € 

Ocupació d’instal·lacions municipals: Cal Soler (per dia) 500,00 € 

Ocupació d’instal·lacions municipals: Cal soler (per hora) 75,00 € 

Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similars  60,00 € 

Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similars (5% 

bonificació per tramitació electrònica) 

57,00 € 

Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similars 40,00 € 

Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i sim ilar (5% 

bonificació per tramitació electrònica) 

38,00 € 

Bonificació per l’ocupació de les instal·lacions municipals per part de les entitats 
sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal i per part dels partits polítics 
amb representació al consistori 

100% 

Venda bandera de Sant Vicenç de Castellet 20,00 € 

Venda llibre “Història de l’Ateneu i la Biblioteca Popular Salvador Vives Casajuana”. 
Sant Vicenç de Castellet. 

15,00 € 

Venda llibre “Castellet de Bages. Notes històriques del Sant Vicenç de Castellet 
preindustrial”  

9,95 € 

Venda llibre “El Castell i Santuari de Castellet” 18,00 € 

 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
Article 7.- Acreditament 
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1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, 
que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament 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. 
 
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació 
 
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal. 
 
 
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 
 
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 provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 
Sant Vicenç de Castellet, el 20 d’octubre de 2021, començarà a regir el dia 1 de gener 
de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 


