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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
L’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, fotocòpies i 
compulses, d’acord amb les facultats que estableixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local modificada 
parcialment per la Llei 11/1999 i, els articles 15, 16, 17, 18 i 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
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, certificats, 
compulses de documents, fotocòpies i d’expedients que entengui l’administració o les 
autoritats municipals. 

2. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, tampoc ho estaran les consultes tributàries, 
els expedients de devolució dels ingressos indeguts, els recursos administratius 
contra resolucions municipals i els relatius a la prestació de serveis o a la realització 
d’activitats de competència municipal, que estiguin gravats per una altra taxa 
municipal o pel que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic 
 

Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’art. 33 de la Llei General tributària que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals 
redundi la tramitació del docuemnt o expedient de què es tracti. 
 
Article 4t. Exempcions subjectives 
 
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en que concorri alguna de les circumstàncies 
següents: 
1ra. Haver estat declarats per precepte legal 
2na. Estar inscrites en el padró de la beneficiència com a pobres de solemnitat. 
3era. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa. 
 
Article 5è- Quota tributaria 
 

1. La quota tributaria es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 
naturalesa del document. 
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Article 6è. Tarifa 
 
1) Certificacions ordinàries       3,15 € 
2) Certificacions amb expedient informatiu previ                       9,15 € 
3) Certificacions amb informe tècnic previ                                         15,25 €        
4) Expedients de llicències urbanístiques i d’activitat                                  9,15 € 
5) Compulsa de documents  
   - Fins a 3 fulls                      2,05 euros/full 
   - A partir de 4 fulls                1,05 euros /full  
 
6) Expedients d’alteracions de domini de rústica, urbana 
    Etc. (models 901,902,903,904, etc )                                                 5,60 euros 
 
7) Per qualsevol altre document que no esta expressament 
    Tarifat                                                                                                4,05 euros 
 
8)    Per fotocòpies de documents públics obrants a a les 
       dependències municipals                                                              0,82  euros 
 
9)     Per fotocòpies de documents no inclosos a l’apartat  
        anterior: tamany DINA-4                                                               0,42  euros 
 
10)   Per fotocòpies de documents no inclosos a l’apartat  
        Anterior: tamany DINA-3                                                               0,52  euros 
 
Article 7è. Acreditament 
 

a) La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud al 
registre municipal que iniciï la tramitació dels documents sotmesos a aquest tribut. 

b) La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es demani al personal de la 
Corporació qualsevol altre element integrant del fet imposable 

c) La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell 
municipal adherit a l’escrit de la sol·licitud de la tramitació del document o expedient, 
expedint el corresponent manament de pagament. 

 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 19 d’octubre 
de 1989, entrarà en vigor el primer de gener de 1990, i es mantindrà en vigor fins que no 
s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
Diligència: Modificada provisionalment en sessió de data 18 de febrer de 2004 i publicada al 
BOPT núm. 300 de data 31 de desembre de 2008 la seva modificació definitiva.  
 
Diligència: Modificada provisionalment en sessió extraordinària de data 7 de novembre de 
2008 i publicada al BOPT núm. 300 de data 31 de desembre de 2008 la seva modificació 
definitiva.  
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Diligència: Modificada provisionalment en sessió extraordinària de data 11 de novembre de 
2011 i publicada al BOPT núm. 300 de data 31 de desembre de 2011 la seva modificació 
definitiva. 
 
Diligència: Modificada provisionalment en sessió plenària de data 18 d’octubre de 2013 i 
publicada al BOPT núm. 289 de data 17 de desembre de 2013 la seva modificació definitiva.  

 


