
ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-01: TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PER 
ACTIVITATS JURIDICO ADMINISTRATIVES

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la 
Selva estableix la taxa per a l'expedició documents i activitats jurídic administratives.

Constitueix el fet imposable la realització de l'activitat administrativa comarcal amb motiu de 
la tramitació i l’expedició de documents a instància de particulars, entitats o ajuntaments de 
la comarca.

Article 2. Obligats al pagament

Tota aquella persona física i jurídica, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la 
Llei general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats regulats a 
la present ordenança.

Article 3. Exempcions

A més dels casos dictats per la llei es consideren exempts de la taxa els interessats que 
demanin còpies de documents per incorporar en els expedients de devolució d'ingressos 
indeguts.

Article 4. Quantia

Per a la realització de fotocòpies amb les fotocopiadores del Consell Comarcal. Es comptarà 
el nombre de fotocòpies per cara impresa:

Mida A4,color negre, fins a 10 fotocòpies 0,25 €/u
Mida A4,colors, fins a 10 fotocòpies 0,45 €/u
Mida A4, color negre, més de 10 fotocòpies 0,15 €/u
Mida A4, colors, més de 10 fotocòpies 0,40 €/u
Mida A3, color negre, fins a 10 fotocòpies 0,40 €/u
Mida A3, colors, fins a 10 fotocòpies 0,70 €/u
Mida A3, color negre, més de 10 fotocòpies 0,30 €/u
Mida A3, colors, més de 10 fotocòpies 0,65 €/u

Per a l'expedició de còpies de plànols:
Plànol enrotllat, per cada m2 o fracció 6,50 €
Plànol plegat, per cada m2 o fracció 7,00 €

Per a l'expedició de documents del Servei de Gestió Tributària:

Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió Tributària   5,50 €
Per a l’expedició de documents del Servei de Gestió Cadastral 12,00 €
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Per compulsa de documents

Fins a 2 documents 4,00 €
A partir del 3r document 1,00 €
Compulsa DNI 3,00 €

Gestió, impressió i enviament per correu certificat de notificació 6,40 €

Per l’emissió i notificació de tríptics sobre informació impositiva 
municipal, amb enviament ordinari. 0,41789€

Bonificacions

S’estableix una bonificació del 100% de la quota en aquells casos en què la sol·licitud del 
particular es realitzi per la tramitació d’ajuts socials davant del Consell Comarcal de la Selva.

Article 5. Meritació i pagament

Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que el 
Consell Comarcal accepti l’encàrrec corresponent.

La liquidació de les taxes meritades es produirà a la finalització i entrega dels treballs 
prèviament acordats, essent d’aplicació els terminis de pagament els establerts a l’article 
62.2. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la 
notificació de la corresponent liquidació.
 
Article 6. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, 
la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 

Aquesta ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple del Consell 
Comarcal de la Selva en sessió celebrada el 20 de juny de 2017, entra en vigor l’endemà de 
la seva publicació definitiva al butlletí oficial de la província de data 4 de setembre de 2017, i 
tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
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