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Nº 6.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
En exercici de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de las bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 i 20 a 27 del Reial decret 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 expedició de documents administratius, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del citat
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix

el

fet

imposable

de

la

taxa

l’activitat

administrativa

desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de
documents que expedeixi i de expedients de que entengui l’Administració o les
Autoritats municipals.
Per aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o de la que
redundi en benefici seu, encara que no hagi mediat sol·licitud expressa de
l’interessat.
No estarà subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients
necessaris pel compliment d’obligacions fiscals, així com les consultes tributàries,
els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra
resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o la
realització d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic municipal que estiguin gravats por
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una altra taxa municipal, o pels que se exigeixi un preu públic per aquest
Ajuntament.
ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques
i les Entitats que sol·liciten, provoquen o en l’interès del qual redundi la tramitació
del document o expedient de que se tracti.

ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari, juntament als deutors principals, altres
persones o Entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els
obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
Llevat de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre
subsidiària.
Pel que fa a la responsabilitat solidària y subsidiària del deute tributari
s’estarà a l’establert als articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària.

ARTICLE 5. Exempcions i Bonificacions
Es concediran exempcions o bonificacions d’aquesta taxa.
No s’admet cap benefici tributari, excepte a favor de l’Estat i els demés ens públics
territorials o institucionals o com a conseqüència de l’establert en els tractats o
acords internacionals (article 18 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
públics), excepte la possibilitat de tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat
econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

ARTICLE 6. Quota Tributària
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La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons
la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa fixada
en l’article següent.
La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient de que es tracti, des de el seu inici fins a la seva resolució
final, inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’Acord recaigut.
Les

quotes

que

en

resulten

de

l’aplicació

de

les

tarifes

anteriors

s’incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter
d’urgència la tramitació dels expedients que motivin l’acreditament.

ARTICLE 7. Tarifa
La taxa a la qual es refereix aquesta Ordenança es regirà per les següents
tarifes:
EPÍGRAF 1. CENSOS DE POBLACIÓ D’HABITANTS

Euros

1. Certificacions d’empadronament en el cens de població
-Vigent

3,00

-De censos anteriors

5,00

2.- Certificats de convivència i residencia

3,00

EPÍGRAF 2. CERTIFICACIONS I COMPULSES
1. Certificació de documents o acords municipals

10,00

2. Documents expedits per les oficines municipals

3,00

3. Compulses

0’75

4. Documents que s’expedeixin en fotocòpia, per cada foli-DIN A4

0’60

EPÍGRAF 3. DOCUMENTS RELATIUS A SERVEIS
D’URBANISME
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1. Informes amb desplaçament de tècnic

140,00

2. Informes

30,00

3. Per cada informe s’expedeixi sobre característiques de terrenys
o consulta per a edificació a instància de part

140,00

4. Per cada certificació que s’expedeixi de qualificació urbanística

200,00

5. Senyalament d’alineacions i rasants sobre el terreny

52,00

6. Inspecció de fonamentació de construccions

52,00

7. Inspecció de rassant de coberta

52,00

8. Còpia plànols

10,00

9. Còpia memòria PGO

100,00

10. Còpia normativa

100,00

11. Conjunt de plànols de totes les urbanitzacions DIN A3

150,00

12. Certificat amb desplaçament tècnic

250,00

EPÍGRAF 4. DOCUMENTS EXPEDITS PER LA POLICIA LOCAL
1.
2.
3.
4.

Documents que només requereixen gestió administrativa
Documents que requereixen inspecció ocular
Tràmits per permís d’armes
Informes accidents

15,00€
40,00€
40,00€
60,00€

ARTICLE 8. Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la
sol·licitud que inicia la tramitació dels documents i expedients subjectes al Tribut.
A més, la meritació es produeix quan tinguin lloc les circumstàncies que
prevegin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense prèvia sol·licitud
de l’interessat però redundi en benefici seu.

ARTICLE 9. Declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació

mitjançant el procediment del

segell municipal adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o
expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la
sol·licitud no fos expressa.
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Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de
règim jurídic i del procediment administratiu comú, que no arribin degudament
reintegrats, s’admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la
deficiència, per la qual cosa es requerirà a l’interessa’t perquè, en el termini de 10
dies, aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini,
si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
Les quotes es satisfaran en les oficines municipals, en el moment de
presentació de l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o al
retirar la certificació o notificació de la resolució si la sol·licitud no existís o no fos
expressa.
Els documents rebuts pels conductes d’altres registres generals seran
admesos provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense el previ pagament
dels drets, per a la qual cosa es requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu
dies aboni les quotes corresponents, amb l’advertència que transcorregut dit
termini sense efectuar l’abonament, es tindrà els escrits o documents per no
presentats i serà arxivada la sol·licitud.

Las certificacions o documents que expedeixi l’Administració Municipal en
virtut d’ofici de Jutjats o Tribunals per a tota classe de litigis, no es lliuraran ni
remetran sense que prèviament s’hagi satisfet la corresponent quota tributària.

ARTICLE 10. Infraccions i Sancions
Quant a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les
disposicions que la desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data
24 de novembre de 2011, entrarà en vigor el dia 17 de gener de 2012, continuarà
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats continuaran vigents.

L’Alcaldessa

La Secretària

