ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2:

REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS GENERALS I EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS

ARTICLE 1r- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 39 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
Catalunya i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Consell Comarcal estableix la Taxa per a la prestació de serveis generals i
expedició de documents administratius que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
ARTICLE 2n- Fet imposable
1.- El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa a instància de part,
desenvolupada amb motiu de la tramitació dels documents i la realització dels actes
materials assenyalats en el quadre de tarifes d’aquesta ordenança.
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.
ARTICLE 3r- Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què
es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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 4t- Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributaria.
ARTICLE 5è- Exempcions subjectives
1) Gaudiran d'exempció aquells contribuents, sempre que ho justifiquin documentalment,
en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:
a) Aquells que la seva capacitat econòmica sigui insuficient, previ informe del
Servei de Recursos Socials d’aquest Consell Comarcal.
b) Ser família nombrosa mitjançant l’acreditació del títol expedit per l’administració
competent.
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c) Estar aturat (acreditar aquesta situació mitjançant la corresponent inscripció en
els registre de l’INEM o entitats autoritzades).
2) Gaudiran de l’exempció de les quotes de legalització i compulsa de documents i de les
quotes de sol·licitud d’admissió a proves selectives (qualsevol grup) el personal laboral
(fix o temporal) que hagin superat un procés selectiu (concurs oposició o concurs) i que
es presentin a altres processos selectius del Consell Comarcal. Igualment quedarà
exempt d’aquestes quotes el personal funcionari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
ARTICLE 6è- 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 la tarifa que
conté l'article següent.
ARTICLE 7è- Quotes
Les quotes a què es refereix l’article anterior són les següents:

Còpia de plànols, per cada metre quadrat o fracció
Una còpia de qualsevol document i cara, per cada cara
*Compulsa de documents segons estableix el punt sisè dels Criteris
comuns de funcionament de les oficines de registre respecte la compulsa
o confrontació de documents.
Per duplicitat de qualsevol document
Per expedició de certificats de documents inclosos en expedients
comarcals

Sol·licituds d’admissió a proves selectives dels grups A o B o equivalent
Sol·licituds d’admissió a proves selectives del grup C o equivalent
Sol·licituds d’admissió a proves selectives del grup D o equivalent
Sol·licituds d’admissió a proves selectives dels grups E o equivalent

EUROS
10,00 €
0,17 €
0,00 €

1,00 €
6,00 €

EUROS
28,00 €
17,00 €
12,00 €
8,00 €

*El contingut del punt sisè dels criteris comuns de funcionament de les oficines de
registre és el següent:
- La compulsa es refereix als documents que s’adjunten a les sol·licituds, escrits
i comunicacions, i només s’ha d’efectuar quan la còpia compulsada hagi
d’acompanyar sol·licituds, escrits i comunicacions que es presentin a l’oficina
de registre.
-

Aquest supòsit consisteix en la comparació d’una còpia amb el seu original,
ambdós presentats per la persona interessada, amb l’objecte de comprovar
que són idèntics ( i no d’acreditar la data de presentació o el lliurament d’un
document original a l’Administració actuant).
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-

La compulsa es produeix en relació amb un procediment administratiu
determinat que s’inicia o que s’està instruint i la seva finalitat és deixar
constància, a l’expedient, de la confrontació efectuada mitjançant l’aportació
de la còpia compulsada del document de què es tracti, i fer possible així la
devolució de l’original a la persona interessada.

-

Un cop comprovada la identitat entre la còpia i l’original, s’ha de diligenciar la
còpia o estampar-hi un segell o acreditació que expressi aquesta identitat (i no
només la data de la compulsa) i, a continuació s’ha d’unir la còpia a la
sol·licitud, escrit o comunicació i retornar l’original a la persona interessada.

ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
1. Reproduccions en microfilm de 35 mm:
Reproducció en paper DIN A4: 0,35 euros
Reproducció en paper DIN A3: 0,70 euros
2. Impressions d’imatges digitals:
A 300 punts per polzada (dpi), en paper fotogràfic digital, en blanc i negre o en
color:
Mida DIN A4: 9,90 euros
Mida DIN A3: 11,55 euros
A 150 punts per polzada (dpi) o 72 punts per polzada (dpi), en paper normal, en
blanc i negre o en color:
Mida DIN A4: 0,40 euros
Mida DIN A3: 0,65 euros
Mida DIN A2: 3,85 euros
Mida DIN A1: 7,60 euros
Mida DIN A0: 12,60 euros
En les impressions a partir de 51 imatges s’aplica, per cada impressió, la tarifa
següent:
Mida DIN A4: 0,35 euros
Mida DIN A3: 0,60 euros
Mida DIN A2: 1,95 euros
Mida DIN A1: 3,85 euros
Mida DIN A0: 6,30 euros
Impressions per als usuaris (autoservei) d’imatges ja digitalitzades:
Mida DIN A4: 0,35 euros
3. Digitalització en blanc i negre o en color tramesa per Internet o gravació (inclou el
suport):
1 imatge: 6,30 euros
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En les reproduccions de més d’una imatge de documents textuals s’apliquen les
tarifes següents:
De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 1,95 euros
De 51 en endavant, per cada imatge: 1,35 euros
En les reproduccions de més d’una imatge de documents no textuals s’apliquen
les tarifes següents:
De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 4,45 euros
De 51 en endavant, per cada imatge: 2,60 euros
4. Reproduccions de vídeo VHS trameses per Internet o gravació (inclou el suport):
Per un minut seleccionat: 2,25 euros
Duplicació de cinta, per cada 30 minuts: 14,00 euros
5. Reproduccions d’enregistraments sonors trameses per Internet o gravació (inclou el
suport):
Per un minut seleccionat sobre cinta analògica: 1,05 euros
Per un minut seleccionat sobre disc compacte enregistrable (CD-R): 1,30 euros
Duplicació de cinta analògica o de disc compacte enregistrable (CD-R), per cada
30 minuts: 8,45 euros
6. Tarifes per a usos comercials de les reproduccions:
En el cas que l’usuari o usuària destini les reproduccions de documents a ús
comercial, ha de pagar a l’arxiu corresponent, a més de les tarifes de reproducció, les
que estableix aquest apartat, si n’és titular dels drets d’explotació. Si el contracte de
cessió de drets d’explotació a l’arxiu corresponent estableix alguna remuneració per a
l’autor o autora del document, l’usuari o usuària ha de satisfer aquesta remuneració
directament a l’autor o autora.
6.1. Fotografia
6.1.1. Ús editorial
Entitats sense finalitat de lucre: 44,70 euros
Entitats amb finalitat de lucre: 89,25 euros
6.1.2. Ús en comunicació pública
Entitats sense finalitat de lucre: 89,25 euros
Entitats amb finalitat de lucre: 134,15 euros
6.1.3 Ús publicitari
Entitats sense finalitat de lucre: 89,25 euros
Entitats amb finalitat de lucre: 178,40 euros
6.2 Imatge mòbil
6.2.1 Ús editorial i en comunicació pública
Entitats sense finalitat de lucre: 43,85 euros/minut
Entitats amb finalitat de lucre: 89,25 euros/minut
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6.2.2 Ús publicitari
Entitats sense finalitat de lucre: 89,25 euros/minut.
Entitats amb finalitat de lucre: 178,40 euros/minut.
6.3 So
6.3.1 Ús editorial i en comunicació pública
Entitats sense finalitat de lucre: 18 euros/minut
Entitats amb finalitat de lucre: 44,70 euros/minut
6.3.2 Ús publicitari
Entitats sense finalitat de lucre: 18 euros/minut
Entitats amb finalitat de lucre: 89,25 euros/minut
6.4 Fons notarials de fins a 100 anys custodiats als arxius comarcals
Segments
Extraordinari
Alt
Mig
Baix

Còpies anuals de protocols
+ de 401 còpies
De 201 a 400 còpies
De 101 a 200 còpies
De 0 a 100 còpies

Preu/còpia
9 euros
11 euros
13 euros
15 euros

7. Despeses per tramesa de material:
A petició de l’usuari o la usuària, s’envien les reproduccions per correu amb
acusament de recepció. En aquest supòsit, l’usuari o la usuària ha d’abonar les
despeses de tramesa d’acord amb les tarifes postals vigents.

SERVEI D’ENSENYAMENT
1.
Restitució del títol de transport escolar col·lectiu obligatori per
als alumnes de secundària

EUROS
5,00

ARTICLE 8 è- Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en la tarifa d'aquesta taxa.
ARTICLE 9è- Acreditament
1.- La taxa s'acredita i neix d'obligació de contribuir quan es requereixi pel subjecte
passiu la realització dels serveis descrits en el quadre de tarifes.
2.- En els casos a què fa referència el número 2 de l'article segon l'acreditament es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que provoquin l'actuació comarcal d'ofici
o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici
seu.
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ARTICLE 10è- Declaració i ingrés
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell comarcal
adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests
mateixos en el cas que aquell escrit no existeixi o que la sol·licitud no fos expressa.
ARTICLE 11è- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributaria.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament, el mateix dia de
la seva publica íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

Vilafranca del Penedès, 22 de juny de 2017
Signat digitalment per

CPISR-1 C
CPISR-1 C Francesc
Francesc Ramon Ramon Olivella Pastallé
2017.06.22
Olivella Pastallé Data:
12:55:13 +02'00'
Francesc Olivella i Pastallé
President

DILIGÈNCIA: Per fer constar que en aquesta ordenança fiscal s’hi han introduït les
modificacions aprovades pel Ple de 20 d’abril de 2017.

CPISR-1 C

El secretari
Xavier Rodado Honorato Xavier Rodado

Honorato

Signat digitalment per
CPISR-1 C Xavier Rodado
Honorato
Data: 2017.06.22 09:35:15
+02'00'
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