ORDENANÇA FISCAL Núm. 11
Aplicació pressupostària 325.05
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
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 disposen els articles 15 a 27 i 57 del TR de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per expedició de
documents administratius, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la tramitació i expedició dels documents, a instància de part, que s'anomenen
en l’art. 7 de la present Ordenança.

SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats que
sol·licitin l’expedició del document.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
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, i, en
general, els qui provoquin o en interès dels quals repercutesqui la tramitació del
document o expedient de què es tracti.

EXEMPCIONS
Article 5.
No s’aplicarà cap exempció que no estigui prevista a una norma amb rang de Llei.

QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la
naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb les tarifes que conté
l'article següent.

TARIFA
Article 7.
Les tarifes s’estructuren en els següents epígrafs:
A.1. Certificacions d'empadronament i volants del cens de
població i les seves respectives compulses
2. Altres certificats (excepte urbanístics)
3. Compulses, per pàgina
B.- Còpies de documents, dades, etc.
1. Fotocòpies tamany A4
2. Fotocòpies tamany A3
3. Fotocòpies tamany A4 COLOR
4. Fotocòpies tamany A3 COLOR
5. Còpies generades informàticament
5.1. Generació tipus. Cost fix per CD o diskette
5.2. Generació amb disseny. Cost fix per CD o diskette
5.3. Per pàgina o número d'arxius
C.- Plànols.
1. Generats informàticament. Per minut

0,82 eur.
2,49 eur.
0,40 eur.

0,06 eur.
0,12 eur.
1,18 eur.
2,41 eur.
0,85 eur.
26,08 eur.
0,06 eur.

0,65 eur.
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2. Còpies. Per m o fracció (fins a 14 pàgines A4 o 7 A3)
2.1. En paper
2.2. En contravegetal
2.3. En polièster

4,92 eur.
7,43 eur.
9,93 eur.

BONIFICACIONS DE LA QUOTA
Article 8.
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en
la tarifa d'aquesta taxa.

MERITACIÓ
Article 9.
La meritació es produeix quan se presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels
documents i expedients subjectes al tribut.

DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 10.
1. La taxa s'exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què faci referència l'article 66 de la Llei de
procediment administratiu, que no venguin degudament reintegrats, seran admesos
provisionalment, però no podran donar-los curs sense que s’esmeni la deficiència; amb
aquesta finalitat es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les

quotes corresponents, amb l'apercebiment que, transcorregut el citat termini sense
efectuar-lo, els escrits es consideraran no presentats, i serà arxivada la sol·licitud.
3. Les certificacions o documents que expedesqui l'Administració municipal, en virtut
d'ofici de jutjats o tribunals per a tota classe de plets, no s’entregaran ni remetran
sense que prèviament s'hagi satisfet la corresponent quota tributària, excepte en
aquells suposats expressament contemplats en la normativa legal vigent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no està previst en aquesta Ordenança es regirà pel TR de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributaria i, si és el cas, l’Ordenança general de
gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà efectes des del l’1 de gener del 2012 fins a la seva
modificació o derogació expresses.
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