Ajuntament de Térmens
___________________________________________________________

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
TAXA PER LA TRAMITACIÓ I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS,
AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES I LLICÈNCIES
Article 1r. CONCEPTE
De conformitat amb el que preveu l'article 20 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi
estableix la taxa per la prestació dels serveis de reproducció i impressió de documents i
comunicacions via telefònica prestats des de les oficines municipals, que es regiran per la
present ordenança.
Article 2n. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui s' en
beneficiïn dels serveis o hagin sol.licitat l' expedició dels documents administratius
pertinents.
Article 3r. QUANTIA
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en el quadre de
tarifes següent:
1.1 Tramitació expedients de ruïna.....................................................193,29.-€
1.2 Tramitació expedients aprovació bases i estatuts Junta de
Compensació................................................................................193,29.-€
1.3Tramitació expedients de parcel.lació............................................268,41.-€

1.4 Llicència tinença animals potencialment perillosos....................... 53,67.-€
1.5 Llicència d’ auto-taxi:
1. Per cada concessió i expedició de llicència d'autotaxi inclosa la inscripció inicial al registre
805,28€
2. Per cada concessió i expedició de llicència de reserva de parada en via pública, per vehicle 107,37 €
3. Per l'ús i l'explotació de llicència d’autotaxi i revisió ordinària, per cada vehicle i any
21,50 €
4. Per l’ús i reserva de zona en la via pública per a parada d’autotaxi, per vehicle i any
53,68 €
5. Per la substitució del vehicle adscrit, per cada llicència
80,53 €
6. Pel traspàs de llicència a favor d'un altre titular, per cada llicència, inclosa la inscripció al
536,83 €
registre
7. Pel traspàs de llicència entre cònjuges o entre pares i fills, per cada vehicle
107,37 €
8. Per cada revisió de vehicle a instància de part
26,84 €
9. Per cada inscripció i/o diligenciament de llibre de registre
10,73 €
1.6 Per compulsa de documents............................. 0,20 €/u
1.7 Per reproducció o impressió de documents:
Blanc i negre:
Tamany Din a 4,..................................................0,20 €/u.
Tamany Din a 3,..................................................0,35 €/u.
En color:
Tamany Din a 4,...................................................0,25 €/u.
Tamany Din a 3,...................................................0,40 €/u.
1.8 Obtenció de dades cadastrals o
gràfics de finques.......................................... 0,55 €/full
1.9 Recepcions i comunicacions per fax
1. 9.1 Per recepcions.
Per cada full rebut.................................0,55 €
1. 9.2 Comunicacions.
a)Província de Lleida, per full................ 0,65 €
b)Per la resta de Catalunya, per full....... 0,90 €.
c)Arreu de l'estat, per full...................... 1,25 €
d)Internacional, per full…………………... 3,00 €
1.10. Per subministrament còpies plànol complert del
terme municipal. El metre lineal...............……20,50 €
1.11. Per subministrament còpia parcial plànol
en paper A4. Per full.........................……........ 2,05 €
Idem en paper A3.....................................……. 4,10 €
1.12 Expedició de documents administratius:
1.12.1 Expedició de certificació de compatibilitat urbanística de activitats….. 102 €
1.12.2 Per expedició certificacions de qualificació urbanística o
aprofitament urbanístic...................................................................................78,33 €
1.12.3 Tarifa per autoritzacions sanitàries d’establiments................................. 55,20 €.
1.12.4 Per expedició certificats padró habitants................................................ 0,20 €/un

1.13. Complimentació i tramitació canvis en cadastre:
1.13.1 Model 901.......................................................................................... 10,90 €
1.13.2 Model 902.....…………………………………………………..…………...… 13,10 €
1.13.3 Model 903....... …………………………………………………………… 13,10 €
1.13.4 Model 904 ..………………………………………………………………… 5,45 €
1.13.5 Altres.................................................................................................32,90 €
1.14 Inserció anuncis en llibre festa major:
1.14.1 Mitja pàgina.......................................................................................... 35 €
1.14.2 pàgina sencera...................................................................................... 55 €

Article 4t. BONIFICACIONS
Estan exempts de pagament de la tarifa per reproducció i compulses de documents les
associacions amb seu al municipi.
Article 5è OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que l'
interessat sol.licita la prestació del servei o l' expedició del document.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de la prestació del servei.
Article 6è . DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA

Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19 d'octubre
de 1999 i va començar a regir el dia 1 de gener del 2000. Aquesta ordenança
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació expressa. En
cas de posteriors modificacions parcials, els articles no modificats restaran vigents.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquesta taxa, seran
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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