ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ACTIVITAT
ADMINISTRATIVA DE LLIURAMENT I TRACTAMENT DELS DOCUMENTS
DEMANATS A INSTÀNCIA DE LES PARTS INTERESSADES.
Article 1r - Fonament i naturalesa
1. En l’exercici de les seves funcions el Consell Comarcal del Ripollès ha de realitzar
l’activitat administrativa que consisteix en el lliurament i tractament dels
documents demanats a instància de les parts interessades.
2. El Consell Comarcal del Ripollès pot establir les taxes que corresponguin per aquella
activitat administrativa, d’acord amb allò que disposa l’article 20, apartat 4,a) de la Llei
39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, segons la redacció donada
per l’article 66 de la Llei 25/1998, de 13 de juliol.
3. Fonamentat en allò que disposen l’article 43.1.b) de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre
l’organització comarcal de Catalunya, el Programa d’actuació comarcal en vigor i els
articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
aquest Consell Comarcal del Ripollès estableix la taxa per l’activitat administrativa de
lliurament i tractament dels documents demanats a instància de les parts interessades, la
qual es regirà per aquesta ordenança i les normes especificades a l’article 58 de la Llei
39/1988.
Article 2n - Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa de lliurament i
tractament dels documents demanats a instància de les parts interessades i que s’inicia des
del moment de la presentació de la sol·licitud.
Article 3r - Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques i també les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable o bé
resultin beneficiades o afectades per aquella activitat.
Article 4t - Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38 a 41 de la Llei General Tributària.

Article 5è - Tarifes
1. Per la realització de fotocòpies de documents:
1.1. Fotocòpies estàndard en full DIN A4 .........................................0,08 €/unitat
1.2. Fotocòpies en full DIN A3 .........................................................0,13 €/unitat
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1.3. Fotocòpies de documents no aportats per la persona
interessada que obrin als arxius del Consell Comarcal
del Ripollès ...................................................................................0,18 €/unitat
2. Per l’autenticació o validació de la fotocòpia pròpia de
cada full del document...................................................................0,90 €/unitat
3. Per l’autenticació o validació d’un document de diversos fulls amb una sola diligència conjunta ....................................3,01 €/unitat
4. Per l’edició mecanitzada de plànols:
4.1. Mida DIN A0 .............................................................................2,40 € /unitat
4.2. Mida DIN A1 .............................................................................1,80 € /unitat
4.3. Mides inferiors...........................................................................0,90 € /unitat
Article 6è - Acreditament
1. La taxa s’acredita, neix l’obligació de contribuir i d’abonar la tarifa, quan es presenti la
sol·licitud que inicia l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable.
2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu l’activitat administrativa no es realitzi
es procedirà a la devolució de la tarifa abonada.
3. Una vegada realitzada l’activitat administrativa, la renúncia del subjecte passiu a la
sol·licitud presentada no generarà cap dret a devolució de la tarifa abonada.
Article 7è - Recursos
Contra l’aplicació de la tarifa i les liquidacions mensuals girades els interessats podran
presentar recurs de reposició davant la presidència del Consell Comarcal del Ripollès en
el termini d’un mes a comptar des del seu pagament o de la recepció de la liquidació.
Article 8è - Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació, tipificació d’infraccions i sancions que corresponguin,
s’aplicarà allò que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
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