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C-4 
 

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 al 19 del Real Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, regulador 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 Real Decret. 
 
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 persona física o jurídica no pública, de 
documents que expedeixi i d’expedients de 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. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques no públiques i les 
entitats a què es refereix l'article 33 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. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General 
Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet i de dret d’aquelles 
persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats, , els integrants de 
l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general  en general, 
i en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Base imposable. 
 
El cost real o previsible de l'activitat jurídico-administrativa, considerada en la seva 
globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació de la quota tributària. 
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Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat 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. 
 
Article 7è. Tarifa 

 

1.- Certificats, informes i altres documents expedits o estesos pel Negociat 

d'urbanisme, el Negociat de Rendes, Tresoreria i per la Guàrdia Urbana. 

 

            EUROS 

 

a) Certificats d’aprofitament urbanístic o cèdules de 

qualificació urbanística  

Per finca         78,44 

 

b) Altres certificats i Informes dels Serveis Tècnics i de la  

Guàrdia Urbana sempre que siguin sol·licitats 

a instància de part        52,55 

 

c) Certificació i informes tècnics referents als antecedents que 

figurin a l'Ajuntament relatius a finques cadastrals. 

Per finca          25,20 

 

d) Certificats acreditatius de la referència  

cadastral i/o titularitat que figurin en el padrons 

cadastrals de l'impost sobre béns immobles. 

Per finca           9,93 

 

e) Certificats de la Tresoreria Municipal relatius a  

l’estat de situació de les obligacions tributàries  

municipals d’un contribuent i/o d’una finca       9,93 

 

f) Certificació de l’informe d’avançament de  

liquidació tributària o de preus públics     25,20 

 

g) Altres certificats expedits per Secretaria       9,93 

 

h) Cessió de la informació local de base relativa  

a les finques urbanes del municipi              3.059,89 

 

i) Expedició de fotografies que acompanyen 

als informes emesos per la Guàrdia Urbana     33,78 
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j) Expedició de croquis que acompanyen 

als informes emesos per la Guàrdia Urbana     74,49 

 

k) Certificats de legalitat i antiguitat      63,74 

 

l) Informe de sonometries i mesures d’aïllament acústic 

 

Sonometries en horari diürn i no festiu     209,33 € 

Sonòmetres en horari nocturn i/o festiu     418,66 € 

 

L’obligat al pagament d’aquesta taxa és : 

 

l.1)el propietari de la font de soroll en cas es constati l'incompliment dels nivells 

límits establerts a l'ordenança vigent,  

l.2)el peticionari o denunciant en cas que es compleixi 

 

2.- Documents expedits o estesos per les oficines municipals. 

 

a) Fotocòpies o Còpies de documents municipals.      

 

Mides:   

 

DIN-A4  blanc i negre     0,27 € 

DIN A4   color      2,03 € 

DIN-A3  blanc i negre     0,54 € 

DIN-A3  color      2,24 € 

DIN-A2  blanc i negre     2,73 € 

DIN-A2  color      3,17 € 

DIN-A1  blanc i negre     7,85 € 

DIN-A1  color    15,77 € 

DIN-A0 o més  blanc i negre   23,51 € 

DIN-A0 o més color     26,25 € 

 

Això inclou fotocopies o impressions, segons la font. 

 

Escaneig de documents per canvi de suport paper a electrònic 

 

Tarifa fixa de       3,18 € 

A més per cada pàgina que excedeixi de 5  0,1 € 

 

         EUROS 
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b)  - Compulsa 1 fotocòpia         4,06 

-  Compulsa documents de 2 a 10 fulls       8,16 

- Compulsa documents de 11 a 50 fulls    20,37 

- Compulsa documents més de 50 fulls (per full)     0,69 

 

c) Validació de poder       34,18 

 

d) Llicències d'armes       52,03 

 

e) Exemplar de les Ordenances Fiscals i 

dels preus públics, o del Pressupost municipal   28,45 

 

f) Llicència d’animals perillosos     42,23 

 

g) ) Duplicat llicencies (animals perillosos)    20,62  

 

h) Cens d’animals domèstics      13,63 

 

i) Impressió 1 full DIN A-4        0,28 

 

3.- Concursos i subhastes.  

 

A) Processos de selecció de personal 

   

A.1 )Per cada proposició per prendre part en concursos o oposicions per a places de 

plantilla corresponents a l’oferta pública d’ocupació, exclosos els concursos o 

oposicions pel sistema de promoció interna 

 

     EUROS 

 

- Nivell A1    50 

- Nivell A2    45 

- Nivell B    40 

- Nivell C1    40 

- Nivell C2    35 

- Nivell E    30 

 

A.2) Per cada proposició per prendre part en processos de selecció d’interinatges o 

borses de treball   

 

Per a qualsevol grup   15 
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B.- D'obres i serveis: Per cada proposició per a prendre part en contractació d'obres 

municipals, subministraments, prestació de serveis, gestió de serveis públics, 

consultoria i assistència i de treballs específics i concrets no habituals pel procediment 

obert o restringit: 

 

       EUROS 

     

- Fins a 6.010,12 euros        30,65 

- Fins a 30.050,61 euros        41,26 

- Fins a 60.101,21 euros         61,28 

- Fins a 300.506,05 euros       102,42 

- Més de 300.506,05 euros     153,07 

 

En el cas de licitacions en la qual no hagi pressupost definit, la tarifa serà determinada 

per la Junta de Govern Local. 

 

4.- Tramesa de cartes a vilatans, per part de l'Ajuntament, a càrrec de tercers. 

 

- Per cada carta tramesa     0,97 euros 

 

5.- Concessions de plaques o documents d'identificació 

 

        EUROS 

 

a) Per cada placa de senyalització de guals   26,01 

b) Per cada placa per llicència d'obres majors  45,35 

c) Per cada placa de parades exteriors del mercat  12,11 

 

6.- Plànols i documents urbanístics 

 

Format PDF no editable: 

 

Àrea englobada:Parcial         1,53 € + suport 

Full sencer tall cartogràfic        7,85 € + suport 

Casc urbà      39,38 € + suport 

Terme municipal     39,38 € + suport 

 

Format DWG editable: 

 

Àrea englobada :Parcial        3,81 € + suport 

Full sencer tall cartogràfic    15,77 € + suport 

Casc urbà      78,82 € + suport 
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Terme municipal     78,82 € + suport 

 

Servei de còpies no presencial: 

 

Via FAX: Fins a DIN-A4 en suport paper  Gratuït 

 

Via e-mail: 

 

El pagament d’aquest servei es realitzaria mitjançant transferència bancària. El 

ciutadà/na sol·licitant haurà de justificar l’ ingrés via fax, per poder rebre la 

documentació sol·licitada. 

 

Format PDF no editable: 

 

Àrea englobada:Parcial    Gratuït 

Full sencer tall cartogràfic      7,85 € 

Casc urbà      39,38 € 

Terme municipal     39,38 € 

  

Format DWG editable: 

 

Àrea englobada:Parcial        3,81 € 

Full sencer tall cartogràfic    15,77 € 

Casc urbà      78,82 € 

Terme municipal     78,82 € 

 

7.- Lliurament de comandament a distància, targeta o clau per autoritzacions a 

accedir a zones restringides amb pilones,  càmeres i altres elements 

 

Per unitat      56,52 € 

 

Article 8è. Bonificacions de la quota i exempcions 

 

1.- De conformitat amb l’article 8è de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 

públics i sobre la base del principi de capacitat econòmica, gaudiran d’exempció: 

 

a) Aquells contribuents que estiguin declarats dins d’un grup de risc (pobresa 
energètica, exclusió social, pobresa,...) determinat pel negociat de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, i aquells contribuents que certifiquin estar en qualsevol 
de les següents situacions: estudiants, jubilats, aturats o grau de discapacitat 
igual o superior al 33% amb un nivell de renda mensual disponible per càpita 
inferior a 1,6692 vegades l’ IRSC de l'any anterior. El càlcul de la renda 
mensual disponible per càpita s’efectuarà d’acord al que estableix l’article 5.5 
de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
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b) La compulsa de fotocòpies per a processos de selecció de personal convocats 

per a l’Ajuntament. 
c) L'emissió del certificat d'estar al corrent de pagament amb la hisenda municipal 

quan sigui un document exigit en concursos d'obres i serveis convocats per 
l'Ajuntament. 

d) Aquelles  persones que adoptin animals en centres protectors, estaran exempts 
de la taxa d’inscripció al cens d’animals 

 

e) Aquells contribuents que han sol·licitat informació pública d’acord a la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i que tot i que estigui disponible en format digital la demanin en 
suport paper, sempre i quan la persona sol·licitant acredita amb suficiència que 
no disposa i li és impossible disposar dels mitjans electrònics necessaris per 
rebre la informació en format digital. 

 
2.-Mitjançant Resolució d’Alcaldia es podrà establir una bonificació de la taxa 

corresponent a la inscripció del cens d’animals domèstics, per tal de potenciar 

l’actualització d’aquest registre públic, així com la seva quantia i aspectes substantius. 

Aquesta Resolució s’haurà de ratificar posteriorment pel Ple de l’Ajuntament. 

 
Article 9è. Acreditament. 
 
1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que 
inicia la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 
 
2.- En el supòsit contemplat en l’article 2.2, l’acreditament es produeix quan 
esdevinguin les circumstàncies que originin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta 
s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat perquè redundi en benefici seu. 
 
3.- En qualsevol cas el resultat negatiu de la gestió o recerca d’antecedents no 
modifica l’obligació de contribuir. 
 
Article 10è. Declaració i ingrés. 
 
1.- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment de segell 
municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en 
aquest darrer quan aquell escrit no existís o la sol·licitud no fos expressa. 
 
2.- Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 16 de la Llei 
39/2015,d’1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, que no es podran cursar si no és repara la deficiència, la qual cosa es 
requerirà a 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. 
 
Article 11è. Infraccions i sancions 
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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 183 i següents de la 
Llei 58/2003 General Tributària. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, que consta d’11 articles, fou aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament el dia 25 de setembre de 1997 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
1998 i restarà vigent fins que no es prengui l’acord per a la seva modificació o 
derogació. 
Els articles modificats amb posterioritat a la data d’aprovació de la present ordenança 
fiscal, han estat: 
 

Article modificat Data aprovació Ple Data entrada en vigor 

7è 6-10-1998 01-01-1999 

7è i 8è 09-11-1999 01-01-2000 

7è 31-10-2000 01-01-2001 

7è i 8è 25-09-2001 01-01-2002 

7è 15-10-2002 01-01-2003 

7è 30-10-2003 01-01-2004 

4t, 7è i 11è 23-12-2004 01-01-2005 

7è, llevat k 03-11-2005 01-01-2006 

Apartat k art.7.2 23-12-2005 23-02-2006 

7è i 8è 06-11-2006 01-01-2007 

7è 05-11-2007 01-01-2008 

7è 23-12-2008 01-01-2009 

7è 02-11-2011 01-01-2012 

7è 06-11-2012 01-01-2013 

7è 30-10-2013 01-01-2014 

Apartat l art. 7.2 06-11-2014 01-01-2015 

7è i 8è 05-11-2015 01-01-2016 

7è i 8è 18-10-2016 01-01-2017 

7è i 8è 29-06-2017 19-10-2017 

7è i 8è 19-10-2017 01-01-2018 

7è,,8è i 10è 18-10-2018 01-01-2019 

7è i 8è 17-10-2019 01-01-2020 

8è 22-10-2020 01-01-2021 

7è 27-09-2022 21-11-2022 

  
 
 


