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Article 1r.- Fonament i naturalesa

En ús de les facultats reconegudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents 
administratius i altres serveis, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual  
s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n.- Fet imposable

1.- El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa i/o tècnica 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 de domini 
públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.

4.- No es trobaran subjectes a la taxa les gestions de compulses de documents, ni l’expedició de documents que 
certifiquin dades municipals, en els casos en què siguin necessàries per a realitzar una tramitació envers l’Ajuntament, o 
encara que sigui per a tramitar-se davant d’un tercer en el cas de que es tracti d’una realització d’un projecte d’actuació o 
gestió en que l’Ajuntament també és una part interessada o agent promotor; així com les entitats sense finalitat de lucre.

Article 3r.- Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 i següents de 
la Secció 1, Capítol II, Títol I 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

Respondran solidàriament o subsidiàriament  de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.

Article 5è.- Exempcions subjectives

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:

a). Aquells que la seva capacitat econòmica sigui insuficient, previ informe del Departament de 
Serveis Socials d’aquest Ajuntament.
b). Haver obtingut el benefici de justícia gratuïta pel que fa als expedients del procediment judicial 
en el qual intervinguin.
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Article 6è.- Quota tributària

1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyala 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% quan els interessats 
sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin l'acreditació.

Article 7è.- Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

Epígraf 1.

1.- Estaran exempts de taxes aquelles sol·licituds de plànols en suport digitals en existència, formulades per estudiants, 
organismes o institucions públiques, empreses contractades pel propi ajuntament o altres casos en els que no hi hagi 
afany de lucre, sempre i quan no excedeixin les 200 Ha de cobertura cartogràfica.

2.- Lliurament de còpies a color en suport paper de plànols en existència (topografia, planejament, límits administratius i 
altres mapes temàtics) o imatges aèries:

* DIN A4 / DIN A3 ............................................................................. 5 €
* DIN A2 / DIN A1 / DIN A0 .............................................................. 11 €

3.- Lliurament de còpies en suport digital (extensions DGN, DWG, DXF) de plànols en existència 
(topografia, planejament, límits administratius i altres mapes temàtics):

* Topografia 1/1.000 (1 full) ............................................................ 11 €
* Topografia 1/1.000 (tot el terme municipal – 100 fulls)............... 855 €
* Topografia 1/2.000 (1 full) ............................................................ 21 €
* Topografia 1/2.000 (tot el terme municipal – 21 fulls)................. 428 €
* Noms de carrer, numeració i eixos (tot el terme municipal)........ 64 €
* Límits administratius (terme, barris, districtes, seccions, illes) .... 64 €
* Altres capes informatives (tot el terme municipal) ...................... 64 €

4.- Lliurament en suport digital (extensions PDF o FH) de plànols en existència (topografia, 
planejament, límits administratius i altres mapes temàtics):

* Part del terme municipal (fins a 200 Ha) ...................................... 21 €
* Tot el terme municipal .................................................................. 107 €

5.- Lliurament en suport digital de fotos i imatges aèries en existència (extensions GEOTIFF, TIFF, 
JPEG, PDF): Imatges aèries digitals:
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* Part del terme municipal (fins a 200 Ha) ...................................... 21 €
* Tot el terme municipal .................................................................. 107 €

Epígraf 2.

1.- Fotocòpia de qualsevol document, per full ................................                   0,13 €

2.- Compulsa de documents:

2.1.- La compulsa de documents que hagin de tenir efectes a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, o als seus organismes dependents, no està subjecte a taxa.

2.2.- l’Ajuntament no compulsarà documents que hagin de tenir efectes en altres administracions, 
organismes o entre particulars, tret que una disposició normativa o un conveni ho prevegi 
expressament.

Per excepció, s’admetrà la compulsa de documents, sense meritació de taxa, en el cas de 
documents quan la petició justificada la faci una entitat de Vilafranca del Penedès inscrita en el 
registre municipal d’entitats que d’acord amb la llei no tingui finalitats lucratives. També es 
compulsaran documents sense meritació de taxa si ho demanen en el seu propi interès persones 
físiques residents a Vilafranca del Penedès, sempre que en aquest cas la compulsa no ocupi més 
de cinc folis o fulls (documents identificatius, títols acadèmics, certificats o similars).

Les còpies autèntiques de documents privats únicament tenen efectes administratius. Les còpies autentiques efectuades 
per una Administració pública tenen validesa a la resta d’administracions. (art. 27.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques).  

3.- Per inspecció, gestió i elaboració del document proposta
d’informe d’adequació d’habitatge ........................................................... 26 €

Epígraf 3.

1.- Expedició d'una llicència d'auto-taxi........................................... 257 €

2.- Expedició d'una llicència d'armes (d'aire comprimit) inclosa dintre de l’àmbit
competencial d'aquest Ajuntament................................................. 51 €

3.- Elaboració d’informes tècnics, quaderns de camp o altres documents similars fets per la Policia 
Local, lliurada a persones o entitats interessades o als seus representants:
3.1.- Per cada atestat, informe tècnic o document similar ............. 110 €
3.2.- Per cada fotografia................................................................... 12 €

4.- Expedició de la llicència municipal per la tinença de gossos potencialment 
perillosos (Gaudiran d’exempció d’aquesta tarifa les llicències per a gossos que hagin 
estat adoptats al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf, i les llicències de persones Voluntàries d’entitats animalistes inscrites 
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al registre municipal d’entitats, per a passejar Gossos del CAAD o de centres d’acollida 
ubicats a Vilafranca         ...................................................................                     43 €

5.- Per reproducció per pèrdua de llicències taxis, armes, etc........ 44 €

6.- Les mateixes que el punt anterior si la recerca requereix el desplaçament a l’
Arxiu Històric Comarcal...................................................................... 66 €

7.- Gestió i elaboració del document proposta d’informe
d’arrelament social o informe d’integració social .................................... 39 €

Si el/a sol·licitant extravia o malmet l’informe d’arrelament social que encara estigui vigent, caldrà 
demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una còpia de l’original emès per l’Ajuntament. Es lliurarà 
una còpia signada per l’alcalde i amb la data de registre de sortida de l’informe perdut/malmès en 
un termini màxim de quinze dies.

8.- Placa identificativa imantada per a taxi, obligatòria segons ordenança reguladora del servei de 
taxi municipal. Per cada placa (mínim dues plaques) ...................................................................   44 €

Epígraf 4. Biblioteca Torras i Bages

1.- Targeta fotocopiadora:
De 10 còpies  ........................................................................................................................     1 € 
De 25 còpies  .......................................................................................................................      2 € 

Epígraf 5. Serveis Urbanístics

Serveis prestats amb motiu de la consulta d’expedients urbanístics, segons antiguitat de l’expedient, 
per expedient consultat:
- Menys de 10 anys d’antiguitat, que requereixen el seu trasllat a la copisteria 21 
€/exped.
- Igual o més de 10 anys d’antiguitat ............................................... 75 €/exped.

Epígraf 6. 

Placa de gual permanent  ..............................................................................................      19,01 + 3,99 IVA    23,00 €
Placa de llicència d’obres ................................................................................................     27,27 + 5,73 IVA    
33,00 €

Epígraf 7. Informe de sonometries

- Tarifa sonometries en horari laborable .......................................................................................    107 €
- Tarifa sonometries en horari nocturn i/o festiu  .......................................................................     139 €
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La primera inspecció és gratuïta. La persona física o jurídica que sol·liciti una segona o successiva 
mesura per una mateixa situació o comprovació de les mateixes fonts de soroll, quan del resultat 
del mesurament no es constati incompliment dels nivells límits establerts a l’ordenança o a la 
normativa vigent i hagi transcorregut menys d’un any des de l’anterior medició.

Epígraf 8. Taxa per drets d’examen

S’estableix una taxa (“drets d’examen”) per la participació en processos selectius de personal funcionari,
laboral, eventual o directiu que convoqui l’Ajuntament de Vilafranca, sigui per a provisions definitives,
temporals o borses de treball, taxa que es merita per la presentació de la sol·licitud en procés selectiu, i
que no es retornarà en casos de desistiment, renúncia o no presentació a les proves. Sense el pagament
de la taxa no s’admetrà la participació en els processos selectius.

Import de la taxa, segons el grup o subgrup professional al qual pertanyi la plaça:

CATEGORIA IMPORT TAXA EUROS

GRUP A (SUBGRUP A1)                     35
GRUP B (SUBGRUP A2)                     28
GRUP B                                                                              25
GRUP C (SUBGRUP C1)                                                    22
GRUP C (SUBGRUP C2)                                                    19
AGRUPACIONS PROFESSIONALS                                    17

Article 8è.- 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.- Acreditació

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 núm. 2 de l'article 2n. l'acreditació es produeix quan s'esdevinguin les 
circumstàncies que preveuen l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però 
que redundi en benefici seu.

Article 10è.- Declaració i ingrés

1.- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 

2.-  En el moment de fer la petició del document cal presentar el document que justifiqui haver omplert el document 
d’autoliquidació i haver abonat la taxa. Sense aquest requisit del previ pagament no s’expedirà el document.

Article 11è.- Infraccions i sancions
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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 Tributària.

Disposició Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, i començarà a aplicar-se a partir de llavors, sense necessitat d’esperar l’inici de 2023. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació 
expresses.

Diligència

Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El secretari
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