Ordenances fiscals 2019

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROPOSTA D’INFORMES D’ARRELAMENT
SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE PER
REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA

Disposició General
ARTICLE 1
A l’empara del que es preveu en els articles 57 i 20 de la Llei reguladora de les
hisendes locals i de conformitat amb el que es disposa als articles del 15 a 19 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’elaboració de documents
proposta d’informes d’arrelament social, i d’integració social, d’adequació de
l’habitatge per reagrupament familiar i de renovació de permís de residència que
es regira per aquesta ordenança.

Fet imposable
ARTICLE 2
Elaboració d’informes
El fet imposable de la taxa és determinat per la realització de l’activitat
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació dels documents
proposta d’informes que s’expedeixin des de la Regidoria de Benestar Social.
La realització de les activitats administratives que constitueixen el fet imposable
són les següents:
a) Documents proposta d’informes d’arrelament i integració social
b) Documents proposta d’informe municipal d’adequació de l’habitatge per
reagrupament familiar incloses renovacions

Supòsits de no subjecció
El subjecte passiu no estarà subjecte al pagament de la taxa d’emissió d’un nou
document proposta de l’informe d’arrelament o d’integració social, quan s’hagi
emès un document proposta amb resultat positiu a la Ciutat de l’Hospitalet dins
del termini d’1 any des de la data d’emissió del primer document proposta.
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Obligació de contribuir (meritació)
ARTICLE 3
L’obligació de contribuir neix en la realització de l’activitat administrativa, el
subjecte passiu estarà obligat a autoliquidar la taxa en el moment de sol·licitar-la.
Quan per causa no imputable al subjecte passiu, l’activitat administrativa no es
realitzi, serà procedent la devolució de l’import corresponent.

Subjecte passiu
ARTICLE 4
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que sol·licitin la realització de l’activitat administrativa.

Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes previstes en aquesta
ordenança.

Tarifes
ARTICLE 6
Tarifes per l’elaboració de documents proposta d’informes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Euros
Tarifa
1. Documents proposta d’Informe d’arrelament i integració
37,00
social
2. Document proposta d’Informe d’adequació de l’habitatge per
reagrupament familiar, incloses renovacions. Per document
proposta
55,00
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Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 7
Els subjectes passius de la taxa abonaran la tarifa en el moment de sol·licitar la
realització de l’activitat administrativa en cadascun dels establiments en els quals
es prestin o portin a terme, mitjançant la corresponent autoliquidació, a presentar junt
amb la sol·licitud que iniciï l’expedient respectiu.

Disposició transitòria
Amb relació a les taxes establertes en aquesta ordenança per l’elaboració de
documents proposta d’informes, la seva vigència i aplicació es mantindrà mentre
que la realització de l’activitat administrativa que constitueixen el fet imposable es
realitzi mitjançant gestió directa per l’Administració.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 21 de desembre de
2018, entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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