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TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 en els articles 15 i següents del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents
administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen
al que disposa l'esmentat TRHL.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que
no hagi existit sollicitud expressa de l'interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o
a 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 per una
altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sollicitin, provoquin o en l'interès
de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

e-document:

OOFF NUM. 15 / 2020 / COMPILACIÓ / REVISIÓ PRIMERA

MD6103

Ordenança Fiscal número 15

EXERCICI 2020

Departament d’intervenció i Tresoreria

Pàgina 2 de 10

Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
1a. Haver estat declarats pobres per precepte legal i/o estar inscrits en el Padró de la
Beneficència com a pobres de solemnitat.
2a. Trobar-se en situació de risc d’exclusió social quan així ho valorin els serveis socials
municipals, el consell comarcal o altres administracions públiques. No serà necessària la
valoració indicada i es presumirà la situació de risc d’exclusió social quan els certificats
siguin sol·licitats per les persones interessades i/o expedits amb la finalitat de tramitar
l’assignació d’un/a advocat/da d’ofici.
3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de
fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que
conté l'article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document
o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la
certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un
50 per cent quan els interessats sollicitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.
Article 7è. Tarifa
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La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

Epígraf primer. Realització de copies simples i fotocopies de Euros:
documents
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A4
0,10
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A3
0,20
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A2
3,80
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A1
7,40
Cada fotocopia blanc i negre en DIN A0
9,50
Cada fotocopia en color en DIN A4
1,00
Cada fotocopia en color en DIN A3
2,00
Cada fotocopia en color en DIN A2
10,00
Cada fotocopia en color en DIN A1
20,00
Cada fotocopia en color en DIN A0
40,00
Cada còpia de documentació tècnica i/o administrativa lliurada en segons
suport digital: 5.00 € (pel CD o suport físic) + 1,00 € per cada càlcul
fitxer.

2

Epígraf segon. Certificats de censos de població i d’habitants Euros:
i relacionats amb les persones
2.01 Certificacions de residència o convivència de confecció
0,00
automàtica amb consulta de dades del sistema informàtic.
2.02 Certificacions de residència o convivència de confecció manual 45,00
amb consulta de dades a l’arxiu convencional.
2.05 Certificats / informes de conducta ciutadana.
45,00
2.06
2.07
2.08
2.10
2.11

Certificats d’informes o atestats policials.
Certificats / informe tributari de bens.
Certificats de dades estadístiques i habitants.
Proposta de certificats / informes d’arrelament social
Certificats del Registre Municipal d’Unions Estables de Parella

45,00
12,00
18,00
45,00
18,00

3

Epígraf tercer. Compulses de documents i altres actuacions Euros:
administratives
3.01 Certificació o autenticació de documents o resolucions
12,00
municipals:
3.03 Per confrontació i compulsa de documents, per pàgina (inclou
2,00
fotocopia DIN A4):
3.06 Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis promogut a segons
càlcul
instància de la propietat: 150,00 € + (3,00 € x m2 de construcció)
4

Epígraf quart. Certificats de serveis tècnics relatius a serveis
d'urbanisme, territori i medi ambient.
4.01 Certificat/informe de dades cadastrals.
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4.02 Certificat/informe d’antiguitat i legalitat urbanística.
4.03 Certificat/informe de nomenclatura, numeració o identificació
postal.
4.04 Certificat/informe general d’habitabilitat.
4.05 Proposta de certificat /informe d’habitabilitat per reagrupament.
4.06 Certificació / informe de valoració de danys per incendis i d’altres
peritatges sobre edificis i finques.
Fins a 6.010,12 euros de danys o valor:
De 6.010,13 € a 60.101,21 €:
De 60.101,22 € en endavant :
4.07 Certificat/informe d’aprofitament urbanístic de la Llei d’urbanisme
de Catalunya (abans cèdula urbanística).
4.08 Certificat/informe de compatibilitat urbanística de la Llei de
prevenció i control ambiental d’activitats – activitats de l’annex I
4.09 Certificat/informe de compatibilitat urbanística de la Llei de
prevenció i control ambiental d’activitats– activitats de l’annex II
4.10 Certificat/informe de compatibilitat urbanística de la Llei de
prevenció i control ambiental d’activitats– altres activitats.
4.11 Certificat/informe de bona execució de contracte i/o d’altres
extrems necessàries per a la inscripció en registres de licitadors o
similars relacionats amb la Llei de contractes del sector públic
(LCSP).
4.12 Certificat/informe d’altres documents tècnics i/o administratius
relacionats amb actuacions urbanístiques o d’intervenció
ambiental, així com d’altres situacions i/o extrems.
5

Epígraf cinquè. Tramitació de llicències administratives

5.02 Tramitació de la llicència administrativa per a tinença d’armes

6

Epígraf sisè. Altres expedients o documents

6.01 Per qualsevol altre expedient o document que no està
expressament tarifat :

45,00
18,00
45,00
45,00
60,10
120,20
180,30
100,00
300,51
150,25
150,25
150,25

45,00

Euros:
36,00

Euros:
12,00

Article 8è. Bonificacions i exempcions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en la tarifa d'aquesta taxa.
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Quan les còpies o expedició de qualsevol tipus de document fos demanat per altres
administracions públiques ,Tribunals o els seus representants, quedaran exempts.
Article 9è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sollicitud que iniciï
la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., l'acreditament es produeix
quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s'iniciï sense sollicitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Article 10è. Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació o be de liquidació i ingrés previ a l’obtenció
del document.
2. Serà requisit obligatori per iniciar el procediment d’obtenció de documents,
l’acreditació de la autoliquidació o declaració-liquidació registrada al
subsistema comptable d’ingressos.
3. L’acreditació tributaria es verificarà mitjançant copia/fotocopia adjunta a l'escrit de
sollicitud corresponent. Si no existís instancia d’iniciació expressa, s’incorporarà
directament a l'expedient l’acreditació tributària abans indicada.
4. 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
acompanyats de l’acreditació tributaria, s'admetran provisionalment però no es
podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat
perquè, en el termini de deu 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
sollicitud serà arxivada.
5. No es lliurarà cap document si no es verifica efectivament el pagament previ de la
liquidació practicada o de l’autoliquidació.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final
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Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el d’octubre de 2003, regirà a partir de l'1 de gener de
l’any 2004 i es mantindrà mentre no s'acordi la seva modificació o la seva derogació
expresses.
EXPEDIENT E: 2019_2098 REDACCIÓ ACTUALITZADA A LA REVISIÓ PRIMERA/2020.
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