
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  de la  llei  39/1988,  de  28 de desembre,
reguladora de les 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 58
de l’esmentada llei 39/1988. 

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 13) 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 Cartografia impresa  

   

1.1 Sèrie de cartografia cadastral  

 Illes  

 Referències d'illa  
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€)

 Parcel·les  

 Referències de parcel·la  

 Subparcel·les  

 Referències de subparcel·la  

 Noms de carrer  

 Números de policia  

 Límit del terme municipal  

 Vies de comunicació  

 Texts de Vies de comunicació  

 Hidrografia  

 Texts d'hidrografia  

 Edificacions de rústica  

 Texts de paratges  

 Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)  

1.1.1 Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000) 7,15

1.1.2 Format A0 (Escala 1:10000) 10,60

   

1.2 Sèrie de cartografia topogràfica  

 Illes  

 Parcel·les  

 Subparcel·les  

 Referències de subparcel·la  

 Noms de carrer  

 Números de policia  

 Límit del terme municipal  

 Vies de comunicació  

 Texts de Vies de comunicació  

 Hidrografia  

 Texts d'hidrografia  

 Edificacions de rústica  

 Zones arbrades i marges  

 Texts de paratges  

 Corbes de nivell  

 Cotes altimètriques  

 Línies elèctriques  

 Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)  

 Preus d'ambdues sèries:  
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€)

1.2.1 Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000) 7,15

1.2.2 Format A0 (Escala 1:10000) 10,60

   

1.3 Còpies de plànols existents (inclou Pla General)  

1.3.1 Format A4 0,19

1.3.2 Format A3 0,28

1.3.3 Format A2 5,10

1.3.4 Format A1 5,10

1.3.5 Format A0 7,15

   

1.4 Plotejat  de  cartografia  temàtica  existent,  ortofotos  amb  toponímia  i
aixecaments taquimètrics existents  

1.4.1 Format A4 7,15

1.4.2 Format A3 10,60

1.4.3 Format A2 14,30

1.4.4 Format A1 21,40

1.4.5 Format A0 34,40

   

1.5 Fitxes i cèdules  

1.5.1 Fitxa urbanística 7,15

1.5.2 Cèdula cadastral 3,40

   

2 Cartografia en format digital  

   

2.1 Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF) 51,50

2.2 Cartografia en format DWG o DXF. (Els preus per full són segons la divisió
de fulls 1:500 de l'Ajuntament)  

2.2.1 Per full  

2.2.1.1 Illes i referències d'illa 0,86

2.2.1.2 Parcel·les i referències de parcel·la 3,40

2.2.1.3 Subparcel·les i altimetríes 5,10

2.2.1.4 Noms de carrer 0,58

2.2.1.5 Números de policia 0,86

2.2.1.6 Límit del terme municipal 0,29

2.2.1.7 Barris districtes i seccions 0,29

2.2.1.8 Entitats singulars i nuclis de població 0,29

2.2.1.9 Corbes de nivell i Cotes altimètriques 1,20

2.2.1.10 Edificacions de rústica 0,58
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€)

2.2.1.11 Vies de comunicació i toponímia 0,58

2.2.1.12 Hidrografia i toponímia 0,58

2.2.1.13 Zones arbrades i marges i toponímia 0,58

2.2.1.14 Línies elèctriques 0,29

2.2.1.15 Voreres i altres elements d'urbanització 0,58

2.2.2. Per capa completa  

2.2.2.1 Illes i referències d'illa 65,00

2.2.2.2 Parcel·les i referències de parcel·la 260,00

2.2.2.3 Subparcel·les i altimetríes 390,00

2.2.2.4 Noms de carrer 43,00

2.2.2.5 Números de policia 65,00

2.2.2.6 Límit del terme municipal 21,70

2.2.2.7 Barris districtes i seccions 21,70

2.2.2.8 Entitats singulars i nuclis de població 21,70

2.2.2.9 Corbes de nivell i Cotes altimètriques 86,60

2.2.2.10 Edificacions de rústica 43,00

2.2.2.11 Vies de comunicació i toponímia 43,00

2.2.2.12 Hidrografia i toponímia 43,00

2.2.2.13 Zones arbrades i marges i toponímia 43,00

2.2.2.14 Línies elèctriques 21,70

2.2.2.15 Voreres i altres elements d'urbanització 43,00

2.3 Aixecaments  taquimètrics  i  determinació  d'alineacions  i  rasants  en format
DWG o DXF  

2.3.1 Aixecaments taquimètrics (preu per Ha)  

2.3.1.1 Existents 83,90

2.3.1.2 De nova elaboració 258,00

2.3.2 Fitxer  en  format  digital  corresponent  a  l'informe  d'alineacions  i  rasants
(aixecament taquimètric a part) 7,15

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 34,40

2.4.2 Entitats singulars i nuclis de població 7,15

2.4.3 Adreces (Números de policia) i taula de carrers 1027,00

2.4.4 Illes 86,60

2.4.5 Illes i parcel·les 346,00

2.4.6 Illes, parcel·les i subparcel·les 519,00

2.5 Suports magnètics  

2.5.1 Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC (FAT) 0,86
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€)

2.5.2 CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet) 2,20

   

3 Pla General  

3.1 Documentació completa de Pla General en suport magnàtic 115,00

3.2 Planejament de redacció pública en format DWG o DXF  

3.2.1. Estudis de detall 34,40

3.2.2. Altres figures de planejament derivat 68,90

3.3 Memòria 22,70

3.4 Normativa 15,20

3.5 Annex a la normativa 11,50

3.6 Programa d'actuació 7,60

3.7 Estudi econòmic i financer 11,50

   

4 Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada exemplar en paper 5,80

5 Dossiers pedagògics 3,75

6 Diapositives del  Museu Comarcal 5,35

7 Catàleg  i  Pla  Especial  de  Protecció  del  Patrimoni  Històrico-
Arquitectònic i Ambiental de Manresa 62,70

8 Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció 4,30

9 Subministrament d'informació  

9.1 En suport paper  

9.1.1 Llistats 3,80

9.1.2 Etiquetes 0,035484

9.2 En suport magnètic  

9.2.1 Per registre 0,070968

9.2.2 Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC (FAT) 0,86

9.2.3 CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet) 2,20

10 Venda impresos alta IVTM 0,23

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.
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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 de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Recaptació municipal 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, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.

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, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2006 i continuarà en vigor mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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