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ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LES TAXES PER EXPEDICIÓ 
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
Article 1. 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 disposen els articles 15 a 
19 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 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 a 27 i 57 de l'esmentat 
text legal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients que entengui 
l'administració o 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. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 
de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals redundi la tramitació del 
document de què es tracti. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereix l’article 42 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 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels 
documents 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 adoptat. 
 
Article 6. Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígraf següents: 
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Epígraf primer: Fotocòpies 
 

1.1. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia: 
1.a) Fotocòpia DIN A3 ............................................................................................... 0,20 € 
1.b) Fotocòpia DIN A4 ............................................................................................... 0,10 € 

 
Epígraf segon: Certificacions i compulses 
 

2.1. Per la compulsa, autenticació o validació de documents ........................................ 0,10 €/full 
2.2. Per certificats d'empadronament i convivència ....................................................... 5 € 
2.3. Per certificació de parella de fet .............................................................................. 5 € 

 
Epígraf tercer: Documents relatius a la policia local  
 

3.1. Per còpies d'atestats de la policia local ................................................................. 30 € 
3.2. Per informes d'habitatge en expedients de reagrupació familiar .......................... 10 € 

 
Epígraf quart: Recerca 
 

4.1. Per recerca d'antecedents, per cada any d'antiguitat ............................................. 2 €/any  
 
Epígraf cinquè: Documents relatius als serveis d'urbanisme 
 

5.1. Per certificats de règim urbanístic ......................................................................... 30 € 
5.2. Per certificat de legalitat urbanística ..................................................................... 30 € 
5.3. Per certificat de no tenir obert cap expedient de disciplina urbanística ................ 10 € 
5.4. Per informe urbanístic (activitats) .......................................................................... 20 € 
5.5. Per certificat del número de policia ......................................................................... 5 € 
5.6. Per certificat d'innecessarietat de la llicència de primera ocupació  
(per contractar la llum) .................................................................................................... 5 € 
5.7. Per informe de prevenció i seguretat d'incendis ................................................... 10 € 

 
Epígraf sisè: Armes de categoria 4a. 

6.1. Per l’atorgament de llicències per a la tinença i ús d’armes de categoria 4a: ...... 15 €/ arma 
 
Epígraf setè: Altres informes i certificacions 

7.1. Per informes i certificacions diferents dels supòsits contemplats en els 
epígrafs anteriors, que s'emetin per l'Ajuntament i que hagin de produir  
efectes en assumptes, la gestió dels quals no sigui competència municipal .............. 10 € 
 
7.2. En tots aquells casos (inclosos els contemplats en els epígrafs anteriors) 
en què per facilitar els informes o certificacions, es requereixi desplaçament 
del personal municipal, s'aplicarà una taxa complementària ....................................... 11 € 

 
Article 7. Exempcions subjectives 
 
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorri alguna de les següents circumstàncies: 
 
1. Haver estat declarats pobres per precepte legal. 
 
2. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte, precisament, 
en el procediment judicial en què hagin estat declarats pobres. 
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Article 8. Bonificacions de la quota 
 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen en la tarifa d’aquesta 
taxa. 
 
Article 9. Acreditació 
 
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 2, l’acreditació 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 10. Gestió i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i no es procedirà a lliurar el document expedit fins que se 
n’acrediti el pagament previ a la Tresoreria Municipal. 
 
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques 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 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 se'l tindrà per desistit de la seva petició i la 
sol·licitud serà arxivada. 
 
Article 11. 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. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, entrarà en vigor i serà aplicable, l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí 
Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la 
seva derogació expressa. 
 


