Ordenança fiscal núm. 7
Taxa per expedició de documents administratius
Article 1.- Fonament i naturalesa
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 Reial Decret Legislatiu 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 disposen els articles 20 i següents d’aquest
Reial Decret Legislatiu.
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.- No està subjecte a les Taxes:
- La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment
d’obligacions fiscals.
- La tramitació de consultes tributàries.
- La tramitació de sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts.
- La tramitació de tota mena de recursos administratius contra resolucions
municipals.
- La tramitació de documents i expedients que ja estigui gravada per una altra
Taxa municipal, o per la qual aquest Ajuntament exigeixi un preu públic o tarifa.
- Els documents expedits a instància de les autoritats civils, militars i judicials,
que hagin de tenir efecte en actuacions d’ofici.
- Les autoritzacions a menors per a concertar contractes laborals.
Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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
La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o entitats
de les obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els supòsits establerts
als articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i de
conformitat amb el procediment establert a la mateixa, atenen a les especificacions
regulades a l’Ordenança Fiscal General d’aquest Ajuntament.
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Article 5.- Quota tributària
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 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 que s’hagi dictat.
3.- Les quotes que 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 6.- Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
Epígraf 1. CERTIFICACIONS, INFORMES, COMPULSES I TITOLS
Per tramitacions a les escoles municipals:
- Expedició de títols acadèmics ......................................................................
- Per a expedició de qualificació individual ....................................................
- Per a expedició de certificat d’estudis .........................................................
- Per a trasllat d’expedient .............................................................................
- Per a tramitació de diploma .........................................................................

Euros
27,90
6,70
6,70
6,70
6,70

Certificats dades Padró Municipal d’Habitants, per certificat:
- Dades posteriors a 30 d’abril de 1996 ............................................................
- Dades compreses entre 1 de març de 1991 i 30 d’abril de 1996 ..................
- Dades compreses entre 1 d’abril de 1986 i 28 de febrer de 1991 .................
- Dades anteriors a 1 d’abril de 1986 .................................................................

5,10
10,20
15,30
20,40

Aquestes tarifes només s’aplicaran si el sol·licitant ha demanat i no ha recollit altre
certificat amb anterioritat.

- Certificats de convivència històric ...................................................................
Epígraf 2. CONCESSIONS.
a) Concessió de sepultures al Cementiri Municipal .......................................
b) Qualsevol altra classe de concessió en benefici o interès de particulars, o
com a conseqüència d’un contracte ...........................................................
Epígraf 3. COPIES DE DOCUMENTS
a) Fotocòpies, per a cada pàgina Din A4 ........................................................
per a cada pàgina Din A3 .........................................................
b) Còpia de plànols en blanc i negre de l’oficina tècnica municipal:
fins a A2................................................................................
fins a A1.................................................................................
fins a A0.................................................................................
c) Còpia de plànols en color de l’oficina tècnica municipal, i Escaneig de plànols
en format PDF:
fins a A2..................................................................................
fins a A1...................................................................................
fins a A0...................................................................................
d) Escaneig de documentació (fins a Din A3), en format PDF:
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10,00

7,25
12,00

0,35
0,41
2,65
5,30
10,60

5,30
10,60
21,20

per expedient............................................................................
e) Còpia de documentació digital, en format operatiu DWG, TIFF, etc.:
- Ortofotomapa, per full ..................................................................................
- Topogràfic, per full ......................................................................................
- Parcel·lari, per full ......................................................................................
- Planejament General, per full .....................................................................
- Sèries 1/10.000 PGO, per plànol ...............................................................
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 50 Mb ...............
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 100 Mb .............
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 200 Mb .............
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per > 200 Mb .............
Epígraf 4. PERMISOS
a) Permisos per a la celebració de festes o diversions públiques al carrer .......
b) Permisos per a la circulació per la via pública de cotxes, camions o qualsevol
altra classe de vehicles destinats exclusivament a anuncis d’espectacles,
productes industrials o fins comercials, per dia .....................
c) Quan els anuncis previstos en l’epígraf b) siguin efectuats mitjançant
altaveus, s’incrementarà la tarifa en un 50%
d) Exhumacions i inhumacions en el Cementiri Municipal ..................................
e) Permís per a trasllat de mobles ......................................................................
f) Permís per a la circulació per la via pública de trens turístics, per plaça i any
g) Llicència d’autotaxi:
- Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi,
per una sola vegada i vehicle ....................................................................
- Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència
d’autotaxi, per cada autorització i vehicle ..................................................
Epígraf 5. RESGUARDS
Els resguards de constitució de dipòsits provisionals o definitius, expedits per la
Dipositaria Municipal o per la Caixa General de Dipòsits, portaran per cada 0,60
Euros o fracció de l'import del dipòsit ..........................................................
Epígraf 6. DRETS D’EXAMEN
Drets d’exàmens per als concursos i oposicions convocats per aquesta
Corporació, excepte places de la Policia Local:
GRUP A1 ...........................................................................................................
GRUP A2 ..........................................................................................................
GRUP C1 ..........................................................................................................
GRUP C2 .........................................................................................................
GRUP Agrupacions Professionals ...................................................................
Drets d’exàmens per als concursos i oposicions convocats per aquesta
Corporació per a places de la Policia Local ...................................................
Aquests drets es faran efectius mitjançant dipòsit previ al moment de
presentació de la sol·licitud de participació al concurs o oposició corresponent.
Cas de no ser admès a les proves convocades l’interessat podrà reclamar la
devolució dels drets satisfets.
Gaudiran d’exempció de pagament de les taxes previstes en l’epígraf 6 els
subjectes passius que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
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32,25
16,05
16,05
10,75
16,05
16,05
32,25
53,70
75,25
96,70

13,25

13,25

3,00
7,25
14,55

110,20
110,20

2,75

32,25
26,90
21,45
21,45
16,05
32,25

Gaudiran d’una bonificació del 50% a les taxes previstes en l’epígraf 6 els
subjectes passius que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al
Servei d’ocupació.
Epígraf 7. FOTOCÒPIES A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
– Targeta 25 fotocòpies ......................................................................................
– Targeta 50 fotocòpies .....................................................................................
– Fotocòpia en blanc i negre, per unitat ............................................................

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 a les taxes, o 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.
2.- Els drets per a cada petició de documentació o recerca d’antecedents es meritaran
encara que el resultat sigui negatiu.
Article 8.- Declaració i ingrés
1.- Quan es tracti de la prestació dels serveis originada a instància de l’interessat, les
taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud, que
no es tramitarà si no es justifica el pagament de les mateixes.
2.- Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la Llei de
procediment administratiu, 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, es tindran
els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
3.- Quan es tracti de la prestació de serveis que no han estat sol·licitats per l’interessat,
la liquidació ha de ser practicada per l’òrgan gestor i ha de ser satisfeta pel subjecte
passiu amb anterioritat a la prestació del servei.
Article 9.- Infraccions i sancions
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà
a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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1,78
3,05
0,07

