
O R D E N A N Ç A F I S C A L Núm. 6

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 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 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 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

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 que 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.- 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. Subjecte passiu

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de 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. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No s’aplicarà cap exempció ni bonificació fiscal.

Article 6. Quota tributària (VEURE QUADRE ANNEX DE TARIFES)

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 les tarifes següents:

CONCEPTE EUROS

Epígraf primer. CERTIFICACIONS I COMPULSES

Certificacions en general 1,80 Euros
Certificacions de qualificació urbanística 60,10 Euros
Certificacions de compatibilitat urbanística mediambiental 60,10 Euros
Diligència de confrontació de documents (Per cada document) 0,75 Euros
Certificacions d’acords municipals o de resolucions de l’Alcaldia,



Informes tècnics, etc. 15,03 Euros

Epígraf segon. CÒPIA DE DOCUMENTS I DADES

Fotocòpies (fins a mida foli) 0,06 Euros
Fotocòpies (mida superior a foli) 0,09 Euros
Còpies de cens, padrons, etc. 6,01 Euros
Certificats de censos, padrons, etc. 9,02 Euros
Còpies altes Impost Béns Immobles 27,05 Euros
Còpies de documents, canvis titularitat, segregacions, Baixes de
l’Impost sobre Béns Immobles 24,04 Euros

Epígraf tercer.- SERVEIS TÈCNICS

Suport informàtic

Text :

- Normativa PGOUM en disquets o CD 3,00 Euros

Plànols en dwg o dgn en CD:

- Text Refós del planejament vigent (1:1000) 15,00 Euros
- Base sòl urbà i urbanitzable (1:1000) 15,00 Euros
- Base del terme municipal i entorn (1:5000) 15,00 Euros

- Parcel·laris i topogràfics sòl urbà fulls (1:1000) 15,00 Euros
- Parcel·lari de tot el sòl urbà i urbanitzable 90,00 Euros

Impressió de plànols (suport paper)

- Paper full din-A3 3,00 Euros
- Paper full din-A2 7,00 Euros

- Paper full din-A1 11,00 Euros

Epígraf quart.- EXPEDIENTS URBANÍSTICS

- Per a la tramitació, a iniciativa de part interessada, de modificacions puntuals de figures de planejament
urbanístic, s’estableix una quota de 1.103,67 € per projecte.

- Per a la tramitació, a instància de part interessada, de projectes d’urbanització, projectes de
compensació i altres figures  urbanístiques anàlogues, s’estableix una quota de 749,35 € per projecte.

- Cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de l’aprovació de la figura de planejament,
projecte o estudi de detall, les quotes s’hauran de liquidar seran el 50% de les que s’assenyalen en els
números anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.

Article 7. Acreditament

1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies que originin 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 d’ingrés
1. La taxa s'exigirà en el moment de la sol·licitud o de la tramitació o aprovació del document o

expedient.

2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal o en el compte corrent que s’indiqui.



Article 9. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i les disposicions que
la desenvolupin.

Disposició Addicional Primera. 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 Addicional Segona. Actualització de les tarifes.

Mentre l’Ajuntament no aprovi la modificació d’aquesta ordenança, les tarifes incorporades en ella
experimentaran, a partir de l’u de gener de l’any 2008, el mateix increment que l’índex de Preus al
Consum (IPC) de Catalunya, aprovat oficialment, i relatiu al període gener- desembre de l’any anterior.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 de setembre de 2006 i que ha quedat definitivament aprovada, de forma automàtica, el
10 de novembre de 2006, entrarà en vigor l’u de gener de 2007 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.

Vist i Plau
L’alcalde El Secretari,



QUADRE ANNEX DE TARIFES


