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ORDENANÇA FISCAL 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 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.- Constitueix el fet imposable de la Taxa de l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu 
de la tramitació, a instància de part, de qualsevol classe de documents que expedisca i 
d'expedients que entenga l'Administració o les Autoritats Municipals. 

2.- A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que haja sigut provocada pel particular o redunde en el seu benefici encara que 
no haja mediat sol·licitud expressa d'interessat. 

3.- No estarà subjecta a esta Taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al 
compliment d'obligacions fiscals, així com les quotes tributàries, els expedients de devolució 
d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol 
índole i els relatius a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal i a 
la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic municipal, que estiguen 
gravats per una altra Taxa Municipal o pels que exigisca un preu públic per aquest Ajuntament. 

Article 3.- Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix 
l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en el interés de les quals 
redunde la tramitació del document o expedient de què es tracte. 

Article 4.- Responsables 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 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. 

Article 5.- Exempcions subjectives 

Gaudiran d'exempcions aquells contribuents en què concórrega alguna de les circumstàncies 
següents: 

1.- Haver estat declarats  pobres pel precepte legal. 

2.- Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat. 

3.- Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte als expedients que han de patir efecte, 
precisament, en el procediment judicial en el que hagen sigut declarats pobres. 
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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 Tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 
expedient de què es tracte, des de la seua iniciació fins a la seua resolució final, inclosa la 
certificació i notificació a l'interessat d'acord recaigut. 

3.- Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes se incrementaran en un 50 per 100 
quan els interessats sol·liciten amb caràcter de urgència la tramitació dels expedients que 
motiven l’acreditació. 

 Article 7.- Tarifa: 

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els següents epígrafs: 

Concepte Euros 

Confrontació i compulses, per unitat/ 1,00 €. 

Certificats/informes d'empadronament, residència i veïnat, per document 
 

1,00 €. 

Certificats/informes cadastrals, bens, per document 2,00 €. 

Validació de poders amb efectes en expedients municipals, per document 30,00 € 

Certificats/informes administratius. 4,00 €. 

Exemplar d'ordenances o reglaments municipals, per unitat 18,00 €. 

Treballs per processos de dades per serveis d' informàtica (per hora de treball) 60,00 € 

Expedició llicència animals potencialment perillosos 30,00 €. 

CD Cartografia  33,00 € 

Expedició d'informes urbanistics  18,00 € 

Expedients Llicències de Segregació ( urbà) 0,50€/m2 

Expedients Llicències de Segregació ( no urbanitzable)  0,10€/m2 

Expedient tramitació residus sòlids  70,00 € 

Qualsevol altre expedient o document sense expressa tarificació 15,00 €. 

Article 8é.- Bonificacions de la quota. 

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en la tarifa d'esta 
Taxa. 

Article 9é.- Meritament. 

1.- La taxa s’acredita i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que inicie la 
tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut. 

2.- En els casos a què es referix el número 2 de l'article 2n, el meritament es produeix quan tinguen lloc 
les circumstàncies que proveïsquen l'actuació municipal de ofici o quan esta s'inicie sense amb la 
sol·lictud prèvia de l'interessat però redunde en el seu benefici. 

3.- No obstant l'anterior, s'exigirà el dipòsit previ del seu import, en el moment de la petició de 
l'interessat. 

Article 10é.- Declaració d'ingrés 

1.- La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, devent les peticions dels interessats anar acompanyades 
de la Carta de pagament que acredite el dipòsit previ del import de la taxa. 
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Article 11é.- Infraccions i sancions. 

En tot el que es refereix la qualificació d'infraccions tributàries, així com les sancions que a les mateixes 
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General 
Tributària. 

Article 12.- Partides fallides. 

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se 
efectives pel procediment d'apremi, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'oportú expedient 
d'acord amb allò que s'ha previngut en el vigent Reglament General de Recaptació. 

 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada  pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el  dia -------, entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província .  El seu  període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinga la seva modificació o la seva 
derogació. 
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