ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1. 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 del 15 al 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 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.
A aquests efecte, 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 hagut sol·licitud expressa de l’interessat.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que
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 que es tracti.
Article 4. Responsables
1.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a que es refereixen els Articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societat i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l’abast que assenyala l’Article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5. Exempcions subjectives
Gaudiran d’exempció els contribuents en que concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
1.
Els tràmits per ajuts de serveis socials, municipals que siguin sol·licitats pel
mateix departament de benestar social.
2.
Els que siguin per variacions tècniques o dades a conveniència del propi
Ajuntament.
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Article 6. 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 que es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final,
inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3.
Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran
en un 50 per cert quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació
dels expedients que motivin l’acreditació.
Article 7. Tarifa
La tarifa a que fa referència l’Article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
Epígraf Primer. Certificacions i Altres.
1.
2.
3.
4.
5.

Certificació de documents o acords municipals. 3€
Certificacions de documents que requereixin consulta a l’arxiu municipal. 5€
Certificacions d’empadronament, convivència, residència i negatius. 3€
Certificats relatius a dades cadastrals. 5€
Altres certificats. 6€

Epígraf Segon. Documents expedients o estesos per les oficines municipals.
1.

Fotocòpies

-

Fotocòpies de documents. 0,20€
Fotocòpies documentació arxiu. 1€/unitat.

2.
2.1

Còpies de plànols
Amb paper fotocòpia:

a)
b)
c)

A4. 1€
A3. 1,75€
Amb CD. 40€

3.
Còpies de projectes d’obres per a subhastes i concursos. 30€
4.
Expedició de documents a instància de part.
4.1
Per informe sense visita d’inspecció. 30€
4.2
Per informe amb visita d’inspecció. 45€
4.3
Per altes d’obres noves o variacions de nou. 30€
4.4
Per cada expedient tramitat a instància de part no previst en la present
Ordenança. 50€
Epígraf Tercer. Documents relatius a serveis d’urbanisme.
1.
Per tramitació d’expedient de reclamació de ruïna física d’edificis. 200€
2.
Per cada certificació que s’expedeixi de dotació de serveis urbanístics,
sol·licitada a instància de part. 95€
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3.
Per cada certificat d’aprofitament urbanístic de terrenys. 95€
4.
Per altres expedients. 100€
5.
Per cada inspecció dels Serveis Tècnics de condicions d’habitabilitat. 50€
6.
Per cada llicència de primera ocupació i utilització d’habitatges unifamiliars. 50€
7.
Per la tramitació de llicència de primera ocupació i utilització d’habitatges
plurifamiliars. 50€
A més per cada habitatge. 20€
A més per cada local o aparcament. 10€
8.
9.

Consultes urbanístiques i d’Activitats. 35€
a) Per cada norma urbanística del Pla General. 55€

b)Per cada full de normes urbanístiques. 0,50€
10.

Per tramitació de figures urbanístiques

a) Modificació Planejament General. 1.200€
b) Planejament derivat i les seves modificacions. 1.200€
Si la superfície de l’àmbit és superior a 150.000m² s’aplicarà un coeficient multiplicador
de 2
c) Estatuts i Bases. 400€
d) Divisions poligonals. Per cada polígon resultant. 300€
e) Projectes de reparcel·lació. 600€
Si la suma de les finques aportades i finques resultants es superior a 15 s’aplicarà un
coeficient multiplicador de 2
Si la suma de les finques aportades i finques resultants es superior a 25 s’aplicarà un
coeficient multiplicador de 3
f) Determinació de sistema i modalitats. 300€
g) Projectes d’urbanització l’1,12% del pressupost
11. Per llicència de primera ocupació, naus industrials, per cada 1000m² o fracció, així
mateix per magatzems agrícoles. 60€
12. Expedient de pròrroga de llicències. 15€
Epígraf Quart. Expedients administratius
1.

Expedient de fraccionament o ajornament de pagament. 5€
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2.
Tramitació d’expedients de sol·licitud de llicències no incloses en el Reglament
d’activitats. 125€
3.
Tramitació d’escrits de denúncies per motius que perjudiquin directament
l’interès privat del denunciant i que no es refereixin a serveis públics municipals. 30€
4.
Per cada compareixença davant l’alcaldia per a qualsevol finalitat amb
constància per escrit sol·licitada per l’interessat. 100€
5.
Per qualsevol altre expedient o document. 10€
Epígraf cinquè. Especials.
1.
2.
3.

Llicències d’armes d’aire comprimit. 500€
Compulses per pàgines o documents. 30€
Alta en el cens tinença d’animals domèstics. 5€

En tots els tràmits administratius interns les referències a les compulses hauran
d’entendres com a simples validacions de documents, de manera que no donarà lloc al
devengament de la taxa.
Tampoc es devengarà taxa quan la compulsa faci referència a documents que ja estan
en aquest Ajuntament i que igualment es precisin per a un tràmit intern.
Totes les compulses de documents no compreses en els supòsits anteriors i que
comportin la confrontació d’un document per a la seva utilització per part de l’interessat
en expedients o tràmits aliens a l’Ajuntament, devengaran la taxa prevista en les
ordenances fiscals.

Article 8. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen
en la tarifa d’aquesta taxa.
Article 9. Acreditament
1.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2.
En els casos a que fa referència el punt 2 de l’Article 2on, l’acreditament es
produeix 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.

Article 10. Declaració i ingrés
1.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant l’escrit de sol·licitud de la
tramitació del document o l’expedient, en aquells casos en que l’escrit no existís o que
la sol·licitud no fos expressa.
2.
Els escrits rebuts pels conductes a que fa referència l’Article 71 de la Llei de
Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament
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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 deus 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 11. Infraccions i sancions
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 77 i següents de la
Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació em sessió
realitzada el 4 d’octubre de 2005 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2006, i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial els Articles no modificats restaran vigents.
BOP DE TARRAGONA núm.294 dissabte, 24/12/2005

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació em sessió
realitzada el 2 d’octubre de 2007 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2008, i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial els Articles no modificats restaran vigents.
BOP DE TARRAGONA núm.291 del 18/12/2007
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació em sessió
realitzada el 2 d’octubre de 2008 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2009, i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial els Articles no modificats restaran vigents.
BOP DE TARRAGONA núm.292 divendres, 19/12/2008
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