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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 
 

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS ESPECIALS 
 
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per prestació dels serveis administratius especials, a instància de part, 
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 en relació a l’article 20.1 de 
l’esmentat RD. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
El fet imposable és l’activitat desenvolupada per l’Administració per a la prestació dels 
serveis administratius especials referits a l’apartat 1 de l’article 6è. D’aquesta ordenança. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. En són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques, 

jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels 
serveis o activitats que presti l’Ajuntament en la forma que es determina en aquesta 
ordenança. 

 
2. S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu 

quan hagi estat motivada, directament o indirectament, per ell mateix atès que les 
seves actuacions o omissions obliguen l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats o a 
prestar serveis per raons de seguretat, salubritat, proveïment de la població o d’ordre 
urbanístic o qualsevol altre. 

 
ARTICLE 4. RESPONSABLES I SUCCESORS 
 
1. La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments 

previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
2. Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en 

la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
ARTICLE 5. BENEFICIS FISCALS 
 
Els beneficis fiscals previstos per a aquesta ordenança seran els que s’estableixin amb 
caràcter general a la legislació vigent. 
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ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 
naturalesa del servei administratiu prestat, d’acord amb les tarifes següents: 
 

 
CONCEPTE 

 
IMPORT 

Sol·licitud d'informes, comunicats interns d'accidents de 
trànsit (per via a/e, fax, o presencial) 

15,00 € 

Sol·licitud d’informe d’esbrinament de domicili i/o activitats 15,00 € 
Taxa per drets d’examen per als concursos i oposicions 
convocats per aquesta Corporació per a la Policia Local 

20,00 € 

 
ARTICLE 7. ACREDITACIÓ 
 
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
l’actuació o l’expedient administratiu, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi fet 
el pagament corresponent. 
 
ARTICLE 8. NORMES DE GESTIÓ 
 
1. Les persones interessades en l’obtenció d’algun dels serveis administratius especials 
faran la sol·licitud escrita a aquest Ajuntament i hauran d’utilitzar, en cada cas, el model 
de sol·licitud genèric. 
 
3. Quan sigui sol·licitada la prestació del servei haurà d’abonar-se la taxa corresponent. 
 
3. Condicions de subministrament dels productes d’informació cartogràfica: 
 
La recepció de les dades cartogràfiques i la informació facilitada per l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva per part de qualsevol persona, física o jurídica, implica l’acceptació 
d’aquestes condicions d’ús i en cap cas comporta l’adquisició de la propietat de les 
mateixes. 
Es permet l’ús individual i no exclusiu de les dades, cartogràfiques i/o la informació, 
subministrada, podent-se destinar únicament a un ús personal o, tractant-se d’una 
empresa, a aquelles activitats relacionades amb el seu objecte social.  
 
En ambdós casos resta prohibit realitzar un ús comercial d’aquesta informació, ja sigui de 
manera total o parcial, ja sigui de forma derivada o en forma d’extraccions o 
generalitzacions de la mateixa. 
En conseqüència resta prohibit l’arrendament, venda, cessió, transferència, 
comercialització, edició, qualsevol actuació amb finalitats comercials i, en general, tot tipus 
d’actes amb finalitats lucratives. 
 
4. Condicions per a les cessions d’ús d’informació cartogràfica: 
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Per a qualsevol ús comercial de les dades subministrades caldrà signar un acord de 
llicència d’ús. S’entén per “ús comercial” la utilització de les dades subministrades en tota 
mena de publicacions en suport paper (llibres, revistes, diaris, pòsters, etc.), suport digital 
o per mitjà telemàtic (suports informàtics, internet, etc.). 
Cada publicació diferent precisarà d’una llicència d’ús específica. 
El cessionari resta obligat a especificar l’origen de les dades utilitzades. 
 
ARTICLE 9. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General 
Tributària i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin. 
  
ARTICLE 10. 
 
Així mateix, l’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions 
i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquestes, o els 
procediments de liquidació o recaptació. 
 
ARTICLE 11. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
 
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb la Llei General Tributària i 
amb les disposicions que la complementin i la desenvolupin. 
 
 
Disposició final  
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà  a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2016 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 


