ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Article 1. Fonaments i naturalesa.
Fent ús de les facultats conferides 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 del règim local, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 17 i 20 del RDL 2/2004 de 5
de març pel qual s’aprova el text refós 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.
Article 2. 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 casta de documents que
expedeixi l'Ajuntament o autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part, qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o el
beneficiï encara que no hi hagi sol·licitud expressa d'aquell.
3. No estarà subjecta a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients
necessaris pel compliment d'obligacions fiscals, les consultes tributàries, els
expedients de devolució d'ingressos indeguts, peticions i recursos administratius
contra resolucions municipals de qualsevol classe, els relatius a la prestació de
serveis o realitzacions d'activitats de competència municipal; els documents que
formin part d'expedients pels quals es cobri la respectiva taxa; els relatius a la
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic municipal,
que estiguin gravats per altra taxa municipal o pels quals s'exigeixi un preu
públic per part d'aquest Ajuntament.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en
interès dels quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administrats de les societats, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits
i en l'àmbit que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Exempcions.
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorri alguna de les
circumstàncies següents:
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1. Aquells que pel cas concret comptin amb informe favorable en aquest sentit de
la treballadora social municipal.
2. Quan se sol·licitin documents municipals per expedients de jubilació o pensió no
contributiva.
3. Els documents que s'originin a instància de jutjats o tribunals per adjuntar-se als
expedients que tramitin.
Article 6. 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 la tarifa correspon a la tramitació completa, a cada instància, del
document o expedient de què es tracti, des del seu inici fins a la resolució final,
incloses la certificació i notificació a l'interessat de l'acord que procedeixi.
Article 7. Tarifes.
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en la forma següent:
1. Certificacions sobre dades o documents de més de cinc anys.. 12 €
2. Certificacions sobre dades o documents compresos en els darrers cinc anys...............................................................................
6€
3. Fotocòpies, per foli.. DIN4............................................................
0'15 €
4. Fotocòpies, per foli DIN3..............................................................
0'25 €
5. Fotocòpies/edició plànols.............................................................
1 €/full
6. Acarament de documents.............................................................
0'75 €/foli
7. Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis...................
12 €
8. Per cada certificació emesa pels serveis urbanístics...................
15 €
9. Per cada certificació relativa a qüestions de padró d'habitants..
1€
10. Per qualsevol altre expedient o document no tarifat...…….........
1€
11. Per edició CD..............................................................................
3€
Article 8. Bonificacions de la quota.
No es concedirà cap bonificació dels imports tarifats a l'article anterior.
Article 9. Meritació.
1. La taxa es merita, i per tant neix l'obligació de contribuir, quan es presenti la
sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes a la
taxa.
2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2, es produirà quan
tenguin lloc les circumstàncies que provoquin l'actuació municipal d'ofici o quan
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però li ocasioni un benefici.
Article 10. Declaració i ingrés.
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació en el moment de lliurar-se la
documentació sol·licitada, la qual cosa s'acreditarà amb el corresponent segell o
signatura municipal.
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Article 11. Infraccions i sancions.
En tot el que faci relació a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que els corresponguin, s'estarà amb el que disposi la Llei general
tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació de data 30.9.2004, entrarà en vigor el mateix dia en què es publiqui en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de
2005 i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.
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Modificació
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