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(Text refós 2022, OF codi 06T/1990)

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 20.4 del Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
expedició de documents i tramitació d’expedients administratius, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de
l'esmentat text legal.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada
amb motiu de l’expedició de documents i de la tramitació d’expedients administratius a
instància de part, els quals s’assenyalen en l’article setè 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 hagut 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 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 General Tributària que sol·licitin, provoquin o en
l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
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Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei
General Tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions
No s’aplicarà cap tipus d’exempció de les quotes tributàries que s'assenyalen a
l’article 7è.Tarifa d'aquesta taxa.
(L'Article 5è ha estat modificat per acord del Ple Municipal de la Corporació, adoptat en la sessió ordinària celebrada el
dia 21/07/2022)

Article 6è. 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 la tarifa
que conté l'article següent.
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.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació
dels expedients que motivin l'acreditament.
Article 7è. Tarifa
1. S’estableix el següent quadre tarifari, estructurat en els següents epígrafs:
Epígraf PRIMER: DOCUMENTS I EXPEDIENTS EN GENERAL
CONCEPTES

IMPORTS

Documents i tramitacions relatives al Padró d’habitants

2,50 €

Expedició de volants d’empadronament

1,00 €

Inscripció al Cens d’animals (gossos, gats i fures)

2,00 €

Tramitació permís de foc

2,00 €

Certificacions relatives a documents o acords municipals

8,00 €

Per subministrament informació de l’Oficina Virtual del Cadastre
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Expedients de tramitació d’instal·lació de rètols i mostres

4,50 €

Expedició de fotocòpies o impressió de documentació municipal:
- Paper format DINA 4, banc i negre
- Paper format A-3, banc i negre
- Qualsevol format en color, s’afegirà 0,10 € a la tarifa

0,60 €
0,80 €
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NOTA: Aquest servei només es preveu per documents generats en tramitació
administrativa municipal, no així per documents particulars

Verificació documentació Primera ocupació

60,00 €

Verificació documentació Canvi de titularitat d’establiments

90,00 €

Obtenció de llicència/autorització en àmbits que determini la
normativa sectorial (no tipificada en altres ordenances),
verificació de documentació de les comunicacions i declaracions
responsables

10,00 €

Participació en processos selectius de caràcter fix

50,00 €

Participació en processos selectius de caràcter temporal

10,00 €

Epígraf SEGON: TRAMITACIÓ I ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS
SOTMESES AL RÈGIM D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL.

CONCEPTES

IMPORTS

Llicència ambiental i modificacions en locals o establiment:
-

-

De fins a 120 m2
De 121 m2 fins a 500 m2
De 501 m2 fins a 750 m2
De 751 m2 fins a 1500 m2
De més de 1500 m2

250,00 €
350,00 €
550,00 €
750,00 €
1.000,00 €

Verificació i control d’activitats, establiments i instal·lacions no
sotmeses a llicència o autorització ni control previ, incloses les
comunicacions i declaracions responsables:
-

De fins a 120 m2
De 121 m2 fins a 500 m2
De 501 m2 fins a 750 m2
De 751 m2 fins a 1500 m2
De més de 1500 m2

100,00 €
250,00 €
350,00 €
450,00 €
800,00 €

BENEFICI FISCAL: Aquest servei preveu una bonificació del 100% de la taxa per
les associacions sense ànims de lucre en les activitats extraordinàries en motiu de
festes populars

Llicència ambiental i/o verificació i control d’activitats,
establiments i instal·lacions no sotmeses a llicència o
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autorització ni control previ, incloses les comunicacions i
declaracions responsables, expedides amb motiu de la
celebració de La Fira d’octubre (inclou l'autorització de
l'ocupació en l'espai determinat per l'ajuntament):
- ATRACCIONS i similars
- BARS i similars
- PARADES DE VENDA, joguines, bijuteria, catifes
i similars
- TIROS i similars
- TÓMBOLES i similars
- XURRERIES i similars
- EXPOSITORS

5,60 €/m2
17,60 €/m2
14,35 €/m2
8,70 €/m2
9,20 €/m2
30,75 €/m2
2,30 €/m2

BENEFICIS FISCASL:
1. S’estableix una bonificació per als EXPOSITORS de Móra la Nova, consistent
en la reducció d’un 25% en el preu per m2 en ocupació via pública.
2. Aquest servei preveu una bonificació del 100% de la taxa per les
associacions i entitats sense ànims de lucre.

NOTES:
a) Els imports establerts en aquest apartat estan sotmesos a la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. Caldrà afegir a la
tarifa l’import de l’IVA corresponent, d’acord amb el tipus impositiu vigent
establert.
b) En cap cas, l’import total de cada tipus, podrà excedir de 2.000,00 €
(IVA no inclòs)

Epígraf TERCER: DOCUMENTS I EXPEDIENTS EN MATÈRIA URBANÍSTICA
CONCEPTE
Certificació o informe expedit pels serveis tècnics municipals
Expedients de ruïna

IMPORT
35,00 €
250,00 €

Tramitació de segregacions i parcel·lacions urbanístiques i llurs
modificacions

40,00 €

Tramitació de divisions horitzontals, per cada unitat resultant

40,00 €

Tramitació d’expedients d’instal·lació de grues

160,00 €

Ordres d’execució:
- Per neteja de solars, quan s’hagi d’emprar l’execució
subsidiària. Si no s’ha d’emprar no hi ha taxa.
- En general, quan s’hagi atès el primer requeriment
- En general, quan no s’hagi atès el primer requeriment

150,00 €
20,00 €
150,00 €

Comunicacions i llicències d’obres (segons import del PEM)
- Fins a 20.000,00 €
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-

De
20.000,01 € a 100.000,00 €
De 100.000,01 € a 200.000,00 €
De 200.000,01 € a 350.000,00 €
Major import

50,00 €
150,00 €
200,00 €
400,00 €

Tramitació figura de planejament urbanístic derivat d’iniciativa privada i llurs
modificacions:
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La taxa és el resultat d’aplicar 0,20 €/m2 sobre l’àmbit d’actuació amb
un màxim de 1.500,00 €
Tramitació instruments de gestió urbanística i llurs modificacions:
La taxa és el resultat d’aplicar 0,20 €/m2 sobre l’àmbit d’actuació amb
un màxim de 1.270,00 €
Tramitació projectes d’urbanització i llurs modificacions:
La taxa és el resultat d’aplicar 0,20 €/m2 sobre l’àmbit d’actuació amb
un màxim de 1.500,00 €
(L'Article 7.1 ha estat modificat per acord del Ple Municipal de la Corporació, adoptat en la sessió ordinària celebrada el
dia 21/07/2022)

2. Fins a la data en que es resolgui la petició de documentació o de tramitació
d’expedient, els interessats poden renunciar-hi expressament, i, en aquest supòsit, els
drets liquidables quedarien reduïts al 20% del que correspondria.
3. Quan es produeixi la caducitat de qualsevol expedient per causa imputable al
sol·licitant, es liquidarà el 20% de la taxa que correspondria.
Article 8è. Bonificacions de la quota
S’aplicaran les bonificacions i reduccions per la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquelles taxes que així ho estableixin en el
quadre tarifari de l’article 7è.
(L'Article 8è ha estat modificat per acord del Ple Municipal de la Corporació, adoptat en la sessió ordinària celebrada el
dia 21/07/2022)

Article 9è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., l'acreditament es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal
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
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1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell
municipal 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 existís o que la sol·licitud no fos
expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 71 de la Llei de Règim
Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats,
s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per
la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les
quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es
tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
3. No obstant, s’exigiran en règim de liquidació, les següents taxes:
•

Epígraf PRIMER
✓ Verificació documentació Primera ocupació
✓ Verificació documentació Canvi de titularitat d’establiments

•

Epígraf SEGON
✓

•

Llicència ambiental i/o verificació i control d’activitats, establiments i instal·lacions
no sotmeses a llicencia o autorització ni control previ, incloses les comunicacions i
declaracions responsables, expedides amb motiu de la Fira d’octubre

Epígraf TERCER
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Expedients de ruïna
Tramitació de segregacions i parcel·lacions urbanístiques i llurs modificacions
Tramitacions de divisions horitzontals
Tramitació d’expedients d’instal·lació de grues
Ordres d’execució
Tramitació figura de planejament urbanístic derivat d’iniciativa privada i llurs
modificacions
Tramitació instruments de gestió urbanística i llurs modificacions
Tramitació projectes d’urbanització i llurs modificacions

(L'Article 10è.3 ha estat incorporat per acord del Ple Municipal de la Corporació, adoptat en la sessió ordinària
celebrada el dia 21/07/2022)

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 l'article 77 i següents de la
Llei General Tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 565A124DB8634E15AD05279753918EC0 i data d'emissió 28/09/2022 a les 08:50:48

El text d’aquesta ordenança fiscal ha estat modificat i s’ha aprovat provisionalment pel
Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 21/07/2022 (BOPT núm. CVE
2022-06657 de 02/08/2022), el text de la qual ha estat exposat al públic per un període
de TRENTA DIES per que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, al·legacions.
No havent-se presentat al·legacions ni reclamacions, queda definitivament aprovada la
present Ordenança fiscal 06T, reguladora de la taxa per expedició de documents i
tramitació d’expedients administratius i començarà a regir a partir del dia següent al
de la seva publicació definitiva en el BOPT (Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona) i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica

L´ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Xavier Moliné Rovira

Davant meu
El Secretari-interventor
Josep Maria Piñol Jurado

DILIGÈNCIA: Per fer constar que la publicació íntegra de l’Ordenança fiscal 06T,
reguladora de Taxa per expedició de documents i tramitació d’expedient
administratius, que inclou les modificacions aprovades en sessió ordinària del Ple de
21/07/2022, s'ha dut a terme en el BOPT núm. CVE 2022-08202 de data 27/09/2022.

Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica
El Secretari-interventor
Josep Maria Piñol Jurado
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