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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 

REGULADORA DE LA TAXA PER L’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 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, 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 disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004. 

 

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 aquest efecte, 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. 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 bens del domini públic municipal, que 

estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic. 

 

Article 3r. 

Subjecte passiu. 
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Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix la Llei 

General Tributària que sol·licitin, provoquin, o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o 

expedient de què es tracti.  

 

Article 4t. 

Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques a què es refereix 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 la Llei General Tributària. 

 

Article 5è. 

Exempcions subjectives. 

1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin les circumstàncies que marca la llei. 

2. Així mateix, estaran exempts de la taxa per drets d'examen els subjectes passius en situació de 

desocupació que s’haurà de justificar pel subjecte passiu en el moment de presentar la documentació 

per concòrrer a la convocatòria 

3. Certificats d'empadronament  i convivència sol.licitats per matrícules de nens en centres educatius 

públics del municipi 

4. Certificats de bens per obtenir justícia gratuita 

5. Gaudiran d’exempció del 100% els contribuents que acreditin una minusvalia/discapacitat, del 60% o 
superior i certifiquin una antiguitat de dos anys d’empadronament al municipi,  amb excepció del que 
reflexa l’article nº 10 d’aquesta Ordenança Municipal. 

 

 

Article 6è. 

Quota tributària. 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyala segons la naturalesa dels 

documents o expedients que s'han tramitat, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent. 
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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. 

 

Article 7è. 

Tarifa 

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 

 

Epígraf primer. Censos de població d'habitants 

1. Certificacions d'empadronament en el cens de població: 

    - Vigent . ...............................................................................................................  3 € 

    - De censos anteriors  ...........................................................................................  3 € 

2. Certificats de convivència i residència  .................................................................. 3 € 

3. Certificats fe de vida .............................................................................................. 3 € 

4. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences  ........................  5 € 

 

Epígraf segon. Certificacions i compulses 

1. Certificació de documents o acords municipals  
- Fins a quatre anys d’endarreriment .............................................................  6,20 € 
- De més de quatre anys d’endarreriment. .................................................... 12,40 € 

2.   La diligència de confrontació de documents  ......................................................  3 € 

3. Certificat de bens  ............................................................................................... 6,20€ 

4. Certificat de parella de fet ................................................................................... 6,20€ 

 

 

Epígraf tercer. Còpia i enviament de documents realitzats a través de les oficines municipals 

1.Fotocòpies mida A4 

......... B/N ................................................................................................................ 0,15€  

......... Color.................................................................................................................. 0,25€ 

2. Fotocòpies mida A3 

......... B/N .................................................................................................................... 0,30€ 

......... Color.................................................................................................................. 0,45€ 

 

Per tramesa de fax: 

- . Preu fix: ......................................................................................................... 1,22€ 
- . Per cada pàgina ............................................................................................ 0,82€ 

 

Epígraf quart. Documents relatius a serveis d’urbanisme 

1. Per cada certificació que expedeixi serveis urbanístics sol·licitada a instància de part  30 € 
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2. Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de terreny o consulta per a edificació a 
instància de part. .............................................................................................    30 € 

3. Obtenció de cèdula urbanística  ..........................................................................60 € 
4. Obtenció de cèdula de dotació de serveis  ......................................................... 60 € 
5. Per la gestió i tramitació de l’informe d’adequació de l’habitatge en el procès de reagrupament familiar

 40€ 
 

Epígrat Cinquè: Drets d’Examen   

Grup   Borses treball i places temporal   Places fixes 

A1   30,00       35,00 

A2   25,00       30,00 

C1   20,00      25,00 

C2 i AP  15,00       20,00 

 

Epígraf Sisè. Expedició de permisos administratius d’armes 

Primera concessió 15,75€ 

Duplicat o baixa 4,50€ 

Segona o successives concessions en termini 10,50€ 

Segona o successives concessions for a de termini  26,10€ 

 

Article 8è. Acreditament 

1. La taxa s'acredita 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 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 

sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 

 

Article 9è. Declaració i ingrés. 

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació 

 

Article 10è. 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 la Llei General Tributària. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada en data 16 de novembre de 

2015 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


