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Ordenança Fiscal núm. 8
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1 - Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.4.a) del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la
present Ordenança Fiscal.
Article 2 - 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 sol·licitud expressa de l'interessat.
3. No estan subjectes a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al
compliment d'obligacions fiscals, 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.
4. Tampoc estan subjectes a aquesta taxa l’expedició de certificats o qualsevol altre document
que faci referència a qüestions professionals dels funcionaris i del personal contractat o laboral
al servei d’aquest Ajuntament, tant actius com passius.
Article 3 – Obligats tributaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització
d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4 – Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les persones
que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels
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deutes següents:
a)
b)
c)

Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en
la Llei General Tributària.
Article 5 - Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa, sens perjudici de les
expressament previstes en l’article següent.
Article 6 - Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, expressada en euros, que
s'assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord
amb les quotes que es relacionen en l’apartat 4 d’aquest article.
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 sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que
motivin la meritació.
4. Les quotes a què es refereix l'apartat 1 d’aquest article són les següents:
Epígraf primer. Censos de població d’habitants
1. Certificacions i volants d’empadronament en el cens de població:
- Vigent:
- De censos anteriors:
2. Certificats i volants de convivència i residència:

1,00
1,00
1,00

Epígraf segon. Certificacions i compulses
1. Certificació de documents o acords municipals:
2. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit:
a)
Senyalitzacions horitzontal i vertical o
senyalització de semàfors (amb plànol):
b)
Situacions i característiques automàtiques
de la cruïlla, amb distància o direccions
i girs de circulació (amb plànol):
c)
Parades de bus, taxis i estacionament de
vehicles en general o itineraris i recorregut (amb plànol):
3. Les altres certificacions:
4. La diligència de confrontació de documents:
5. Pel bastanteig de poders que hagin de

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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produir efecte a les oficines municipals:
6. Certificat/informe dades econòmic financeres i tributàries:

23,00
6,90

Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1.
2.
3.
4.

Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli:
Llistat mecanitzat, (preu mínim):
Tarja per autoritzacions diverses (mercat, llic.activitats, altres):
Tarja accés zona comercial:

0,15
8,00
5,00
36,00

Epígraf quart. Documents relatius a serveis d'urbanisme
1.
2.

Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis:
40,00
Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics
sol·licitada a instància de part:
20,00
3. Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques
de terreny o consulta per a edificació a instància de part:
20,00
4. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l'expedient de
concessió de llicència d'obra, per cada m2 o fracció de plànol:
4,50
5. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en
valoració de danys per incendis i d’altres peritatges sobre edificis:
20,00
6. Documentació expedida en diskette o CD:
6,00
7. Expedients de segregació / parcel·lació:
80,00
8. Expedient de primera ocupació:
0,10 % pressupost general, mínim 300,00
9. Expedients modificació planejament derivat:
150,00
10. Tramitació figures planejament urbanístic derivat:
300,00
11. Tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació:
11.1 Reparcel·lació per compensació bàsica:
300,00 + 0,10% valor dels terrenys
11.2 Reparcel·lació per cooperació:
1.200,00 + 0,10% valor dels terrenys
11.3 Reparcel. per compensació per concertació:
1.200,00 + 0,10% valor dels terrenys
Epígraf cinquè. Venda de plaques.
1.
2.
3.
4.

Placa
Placa
Placa
Placa

de Gual
d'Obres
d'Obres
número

Permanent:
Majors:
Menors:
de casa:

31,00
11,50
7,30
3,00

Epígraf sisè. Drets d’examen oposicions i concursos.
1.
2.
3.
4.
5.

Places
Places
Places
Places
Places

de
de
de
de
de

grup
grup
grup
grup
grup

A:
B:
C:
D:
E:

30,00
25,00
15,00
10,00
5,00

Epígraf setè. Concurrències públiques.
Concurrències públiques:

10,00
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Epígraf vuitè. Expedients Benestar Social i Ciutadania.
1. Intervenció municipal en expedients acreditatius del grau d’inserció social:
2. Intervenció municipal en expedients de medicació social i comunitària:

15,00
20,00

Restaran exempts del pagament d’aquesta quota les persones físiques usuàries del servei de
medicació social i comunitària que compareguin a títol individual.
Epígraf novè. Documents relatius a policia local
1.
2.

Per cada llicència de carabines d’aire comprimit, gas,
airsoft, painball i similars:
Per cada expedient a disposició de les companyies
Asseguradores i/o parts afectades:

30,00
20,00

Article 7 – Meritació
1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a què fa referència l'article 2.2, la meritació es produeix quan s'esdevinguin
les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense
sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Article 8 – Règim de declaració i ingressos
1. Els documents que hagin d’iniciar un expedient s’han de presentar en les oficines municipals
o en les que assenyala l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
2. En els supòsits d’exempció s’ha de consignar la justificació legal.
3. Les quotes s’han de satisfer en efectiu, en les oficines municipals en el moment de presentar
els documents que inicien l’expedient, o en retirar la certificació o notificació de la resolució
final.
4. Els documents rebuts pels conductes a que fa referència l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, ja esmentat, s’han d’admetre provisionalment, però no se’ls pot donar curs si no
han pagat els drets prèviament. Per això s’ha de demanar a l’interessat que en el termini de 10
dies aboni les quotes corresponents, amb l’advertència que, si un cop passat aquest termini
encara no les hagués pagat, els escrits o els documents s’hauran de tenir per no presentats i la
sol·licitud s’haurà d’arxivar, sense cap altre tràmit.
Article 9 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovat
per l’Ajuntament.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2013,
començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
Vist i plau,
El Secretari,
L’Alcalde,
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