
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als 

articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la venda de textos, 

publicacions i impresos, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la 

qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat  reial decret legislatiu 2/2004.  

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de venda de textos, 

publicacions i impresos relacionats amb l’activitat municipal. 

II. Subjectes passius i responsables 

ARTICLE 3 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin 

beneficiades o afectades pels serveis o activitats que constitueixen el fet imposable 

de la taxa. 

III. Exempcions, bonificacions i reduccions 

ARTICLE 4 

1. Tindran dret a la cessió gratuïta de la informació (article 5, epígraf 4, 

“subministrament d’informació”) les entitats sense ànim de lucre que tinguin signat 

un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament i estiguin inscrites al Registre 

Municipal d’Associacions, quan s’acrediti que la destinació i ús de la informació està 

directament relacionada amb el seu objecte social i se’n faci una difusió gratuïta. 

2. Els estudiants que acreditin amb un justificant la necessitat de disposar d'una 

mostra de la informació cartogràfica per la realització de treballs d'escoles i 

universitats, gaudiran d'una reducció del 75% sobre la tarifa corresponent. 

3. No es concedirà cap més exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 

IV: Quantia 

ARTICLE 5 

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 

1 REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS   



1.1 Reproducció còpia no diligenciada   

1.1.1 Color   

1.1.1.1 A4 0,44 

1.1.1.2 A3 0,68 

1.1.1.3 A2 12,22 

1.1.1.4 A1 14,70 

1.1.1.5 A0 17,18 

1.1.2 Blanc/Negre   

1.1.2.1 A4 (per cada fotocòpia que excedeixi de 5) 0,22 

1.1.2.2 A3 0,34 

1.1.2.3 A2 6,11 

1.1.2.4 A1 7,35 

1.1.2.5 A0 8,59 

1.1.2.6 Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció 5,20 

1.2 Reproducció còpia diligenciada   

1.2.1 Color   

1.2.1.1 A4 0,53 

1.2.1.2 A3 0,82 

1.2.1.3 A2 14,66 

1.2.1.4 A1 17,64 

1.2.1.5 A0 20,62 

1.2.2 Blanc/Negre   

1.2.2.1 A4 0,26 

1.2.2.2 A3 0,41 

1.2.2.3 A2 7,33 

1.2.2.4 A1 8,82 

1.2.2.5 A0 10,31 



2 LLIURAMENT EN FORMAT DIGITAL DE DOCUMENTACIÓ 
EXISTENT   

2.1.  En format PDF   

2.1.1 Búsqueda documentació  20,00 

2.1.2 Còpia documentació   

2.1.2.1 Fins a 200 Mb, per Mb o fracció 1,00 

2.1.2.2 A partir de 200 Mb, per Mb o fracció 0,50 

2.1.3 Aixecaments topogràfics, per Ha o fracció 101,50 

2.2.  Cartografia en format DWG o DXF   

2.2.1 Selecció document 12,00 

2.2.2 Còpia document, per entitat 0,01 

2.3 Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF) 62,20 

2.4 Cartografia en format EXPORT d'Arc/Info o en format SHP i 

taules alfanumèriques associades en format DBF.   

2.4.1 Barris, districtes i seccions i taula de barris 41,70 

2.4.2 Entitats singulars i nuclis de població 8,60 

2.4.3 Adreces (Números de policia) i taula de carrers 1.241,00 

2.4.4 Illes 104,60 

2.4.5 Illes i parcel·les 419,00 

2.4.6 Illes, parcel·les i subparcel·les 627,00 

2.5 Suports magnètics   

2.5.1 CD o DVD 2,70 

3 Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada 

exemplar en paper 7,00 

4 SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ   

4.1 En suport paper   

4.1.1 Llistats 4,65 

4.1.2 Etiquetes 0,04 



4.2 En suport magnètic   

4.2.1 Per registre 0,09 

4.2.2 CD o DVD 2,70 

  

   

V. Període impositiu i acreditament 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment del lliurament i recepció 

dels textos, impresos i publicacions. 

VI. Gestió tributària 

ARTICLE 7 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial 

de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el 

servei públic o l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà 

dret a la devolució de l’import del dipòsit previ. 

ARTICLE 8 

Les persones o entitats interessades que rebin algun dels serveis o se’ls realitzi algunes 

de les activitats a què fa referència aquesta ordenança, hauran de presentar davant 

l’Administració Municipal una sol·licitud on es detalli el servei o activitat d’interès. 

VII. Recaptació 

ARTICLE 9 

1. El pagament es podrà realitzar a les entitats col·laboradores que indiqui 

l'autoliquidació o per internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat, 

o als locals o oficines de lliurament i recepció.  

2. El pagament de la taxa també es podrà realitzar mitjançant efectes timbrats quan 

així ho disposi l’Ajuntament. 

ARTICLE 10 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al 

pagament de la taxa les declaracions o aportacions de dades que consideri 

necessàries per a determinar les dades o elements referents als serveis o activitats 

que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o 

impedeixin les comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar 

l’import de la taxa partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs 

adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui. 



ARTICLE 11 

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

VIII. Inspecció 

ARTICLE 12 

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de 

les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General 

Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 

desenvolupen. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 

vigent, amb motiu la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 

facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 

i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de que porten causa. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

1.- Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per 

ingressos de dret públic a sol·licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu 

pagament, quan la seva situació econòmica i/o financera els impedeixi transitòriament 

fer el pagament dels seus deutes, en les condicions que es determinin. La concessió de 

l'ajornament o fraccionament sol·licitat es produirà de forma automàtica quan es tracti 

de deutes inferiors a 6.000,00 euros i per una duració inferior a 12 mesos des de la data 

de la sol·licitud, si bé es dictarà un acte administratiu per l'òrgan competent en el qual 

es recolliran els terminis de venciment de cada termini o fracció. D'acord amb el que es 

preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es 

dispensarà de la constitució de garantia en els casos d'ajornaments i/o fraccionaments 

concedits respecte de deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros. 

 

L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels 

pagaments en lloc destacat de la publicitat que envia anualment als/les contribuents 

informant-los del calendari fiscal de la ciutat; i/o en qualsevol altre format d’informació 

o propaganda que es faci en aquest àmbit. També a la pàgina web, en lloc destacat en la 

“home” i, especialment, en el capítol de “pagaments”. 

 

2.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014, i 

continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 

 


