
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
 

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 allò que 
disposen els articles 15 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament 
estableix la "Taxa per expedició de documents administratius", que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
   
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació a instància de part, de tota classe de documents, còpies, compulses, material en suport 
informàtic, que expedeixi i d'expedients de què entengui l'Administració o les Autoritats Municipals. 
 
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que hagi estat provocada  pel particular o redundi en el seu benefici tot i que no hagi 
sol·licitud expressa de l'interessat. 
 
3. No estarà subjecte a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients necessaris pel 
compliment d'obligacions fiscals, així com de 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 realització d'activitats de competència municipal i la 
utilització privativa o el aprofitament especial de béns de domini públic municipal, que estiguin 
gravats per una altra Taxa Municipal.   
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
    
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix 
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en 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 i jurídiques determinades com a tal per la Llei General Tributària. 
 
2. La derivació de la responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5è. Exempcions subjectives. 
   
Gaudiran d'exempció aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superin 
l’import del salari mínim interprofessional, així com estudiants i pensionistes. 



Article 6è. Quota tributària. 
   
1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels 
documents o expedients a 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 de la seva iniciació fins la seva resolució final, inclosa la certificació 
i notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
3.- Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50% quan els 
interessats sol·licitessin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivessin 
l'acreditació.   
 
 
Article 7è. Tarifa. 
    
La tarifa a que es refereix l'article anterior s'estructura en els següents epígrafs: 
                                                                                                   
 EUROS 
Epígraf 1.- Compulses  
- La diligència de confrontament de documents, per  fulla 1,84 
- Per la validació de poders que hagin de sortir efecte en les oficines 
Municipals 

7,39 

Epígraf 2.-  Còpies i fotocòpies 
- De qualsevol document municipal, per cada foli, DIN A-3 i DIN A-4 0,36 
- Còpies expedides Biblioteca municipal i altres serveis: 
* DIN A-3, unitat 
* DIN A-4, unitat 
Disquets 1,44 mB expedició per la Biblioteca Municipal 

 
0,20 
0,10 
0,25 

Epígraf 3.- Altres expedients o documents. 
- Llicències i transmissions d'auto-taxis 36,96 
- Substitució de vehicles de llicències d'auto-taxis 73,90 
- Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat 3,70 
- Concessió de parades de venda al mercat 7,41 
- Lliurament número de policia per edificis 3,70 
Epígraf 4.- Serveis de Règim Intern 
Drets d’examen per a accés a places de personal funcionari en propietat i contractes 
de caràcter indefinit: (excepció promoció interna) 
- Accés nivell “A1” 23,35 
- Accés nivell “A2” 19,82 
- Accés nivell “B”, “C1” i “C2” 17,14 

 
 
Article 8è.- Bonificacions de la quota. 
    
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades a la tarifa 
d'aquesta Taxa. 
 
Article 9è.- Acreditació. 
   
1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la 




