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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 

es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 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 aquesta ordenança fiscal, les normes de la 

qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004. 

Article 2. Fet imposable 

•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. 

 

•A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 

administrativa que el particular hagi provocat que redundi en el seu benefici, encara que no 

hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 

 

•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 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’art. 36 i 

les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 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 4. Responsables 

•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. 

 

•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. Exempcions subjectives 

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 

circumstàncies: 

 

•Haver estat declarades pobres per precepte legal. 

 

•Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat. 

 

•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 6. Quota tributària 

•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. 

 

•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. 

 

•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 tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura de la següent manera: 

 

Naturalesa dels documents o expedients Quota

Certificats 4,50 €

Confrontació de documents 11,23 €

Bastanteig de poders 11,23 €

Informacions testificals 6,04 €

Compareixença davant l'alcaldia amb constància per escrit sol·licitatper l'interessat 6,84 €

Per visat de documents que no estiguin expressament traficats, per cada un 3,21 €

Per cada document que s'expedeixi en fotocopia 0,12 €

Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis 150,00 €

Per cada certificato informe que expedeixin els serveis urbanísticsa instància de part 13,65 €

Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols 9,40 €

Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc (per cada m
2
o fracció de plànol) 9,40 €

Per cada certificació de tècnic municipal, per hora de treball 18,08 €

Venda d'ordenances, cada una 1,22 €

Venda plànol de la ciutat 7,23 €

Recerca d'antecedents, per cada any d’antiguitat 2,03 €

Canvi titularitat llicència establiments 150,00 €

Subrogació de drets llicència establiments 100,00 €

Pla permís circulació ciclomotors i altres vehicles exempts de matriculació pròpia 2,41 € 

Llicència repartiment propaganda 12,04 €

Per cèdula de qualificació urbanística 42,85 €

Certificat inicial adequació instal·lacions telefonia mòbil a llicència 1.667,10 €

Certificat revisió adequació instal·lacions telefonia mòbil a llicència 1.544,01 €

Autorització de serveis funeraris 332,62 €

Certificats d’arrelament 75,00 €

Certificats de reagrupació familiar 48,00 €

 





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. Acreditament 

•La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que inici i la 

tramitació dels documents i expedients que estan sotmesa al tribut. 

 

•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 10. 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 l'expedient o en aquests 

mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa. 

 

•Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 71 de la Llei 30/1992 del Règim 

Jurídic d’Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que no reuneixin 

els requisits que assenyala l’article 70 de la mateixa normativa es requerirà l’interessat perquè, 

en el termini de deu dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb 

indicació de què, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà 

arxivada. 

 

•Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de 

jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no 

s'ha satisfet la quota tributària corresponent 



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 l'article 191 i següents de la Llei 

General Tributària. 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 

Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de 1989, entrarà en vigor el 

mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 

dia un de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la 

seva modificació o la seva derogació expresses. 


