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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
CERTIFICATS I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
En ús de les facultats atorgades 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 disposat en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988. de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix la taxa per 
expedició de documents administratius, que es regirà per esta Ordenança fiscal, les 
normes de la qual atenen el previst en l'article 58 de la Llei 39/1988. 

 
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 tot tipus de documents i certificats que 
expedisca i d'expedients de què entenga l'administració o les autoritats municipals. 

2. A estos efectes, s'entén tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que haja estat iniciada pel particular o redunde en el seu benefici encara 
que no haja mediat sol·licitud expressa de l'interessat. 

3. No està subjecta a esta taxa la tramitació de documents, les consultes 
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 
aprofitament especial de béns de domini públic municipal, que estiguen gravats per una 
altra taxa municipal o pels quals s'exigisca un preu públic per este Ajuntament. 

 
Així mateix, tampoc està subjecte a esta taxa el padró fiscal i de matrícules que 

sol·liciten organismes i entitats oficials per motius de la gestió o recaptació d'exaccions 
d'este Ajuntament. 

 
Article 3. Subjecte Passiu. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats 
a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en 
l'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 esmentades en 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. 
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Article 5. Quotes tributaries. 

1. Amb caràcter general, la quota tributària es determina per una quantitat fixa 
assenyalada segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb la 
tarifa que conté l'article següent. 

En el cas de certificat d'acords municipals, la quota tributària es determina per 
una quantitat fixa més una altra en relació amb el nombre de fulls que tinga el 
document. 

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document, certificat o expedient de què es tracte, des de la seua iniciació fins a la seua 
resolució final, inclosa la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en 
un 50% en cas que els interessats sol·liciten amb caràcter d'urgència la tramitació dels 
expedients que motiven la meritació. 

 
Article 6. Tarifa. 

La tarifa a què es refereix l'article s'estructura en els següents epígrafs: 
 
Epígraf primer: Notes informatives referents a dades cadastrals. 
 

1 De figurar, o no, als padrons de l’IBI informatitzats 3,00 € 
2 De figurar, o no, als padrons de l’IBI arxivats 6,00 € 

 
Epígraf segon: Certificats referents a tributs i preus públics municipals. 
 

1 Si no figura en la relació de deutors 3,00 € 
2 Si no figura en els diferents padrons 3,00 € 
3 De certificats de béns 3,00 € 

 
Epígraf tercer: Certificats i còpies de documents. 
 
1. De documents o acords municipals: 

1.1. D'expedients en tràmit 3,00 € 
 i per cada full que continga 0,50 € 
1.2. D'expedients arxivats 3,00 € 
 i per cada full que continga 0,50 € 

2. De padrons fiscals i matrícules 3,00 € 
 i per cada full que continga 0,50 € 

3. De documents històrics: 
3.1. Fotocopia de documents fins 1925  

 DIN A4 0,50 € 
 DIN A3 0,60 € 

3.2. Fotocòpies de documents a partir de 1925:  
 DIN A4 0,30 € 
 DIN A3 0,40 € 
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Epígraf quart. Informes i certificats de la Policia Local: 
 

1 De nombre de policia d’immobles 10,00 €
2 De canvi d’emplaçament de placa de gual o qualificació 

d’esta 10,00 €
3 De no exercir activitat subjecta a IAE 10,00 €
4 De convivència o residència, amb caràcter general.  10,00 €
5 Informes tècnics i de comunicats d’accidents de trànsit, 

sol·licitats pels interessats, companyies o entitats 
asseguradores: 
- Per cada informe 
- A la tarifa de 30,00 €, s’afegirà 50,00 cèntims per cada 
fotocòpia que continga l’informe 

30,00 €

6 Expedició de targeta de resident en zona ORA, i duplicats 
per pérdua o deteriorament 5,00 €

7 Certificats de serveis realitzats 5,00 €
8 Altres serveis que impliquen la utilització de mitjans 

operatius 10,00 €
 
Epígraf quint: Informes i certificats de la secció de Recursos Humans: 
 

1 De dades que vinguen referits a la certificació de servicis 
prestats. 
Generarà l'obligació d'abonar la taxa quan se sol·licite un 
duplicat d'un altre certificat de servicis prestats ja emés 
amb anterioritat per l'Ajuntament. 
 

3,00 €

2 De dades relatives a proves superades en els processos 
selectius de personal. 3,00 €

3 De detall de funcions realitzades durant la relació de 
servicis i altres d'anàlegs que requerisquen dades 
específiques, informes d'altres departaments o generen 
càlculs o elaboració de documents. 

6,00 €

 
Epígraf sext: Declaracions responsables, validació de poders i altres diligències 

d’esta naturalesa: 
 

1 Per cada declaració, validació o altra diligència d’esta 
índole 6,00 €

2 Compulsa de documents sol·licitada a instància de part o 
legimitació de firma 

6,00 €
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Article 7. Exempcions subjectives. 

Tindran exempció els contribuents en què concórrega alguna de les següents 
circumstàncies: 

1a. Haver estat declarats pobres per precepte legal. 
2a. Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat. 
3a. Haver obtingut el benefici judicial de la pobresa, respecte als expedients que 

han de produir efecte, precisament, en el procediment judicial en  què hagen estat 
declarats pobres. 

 
Article 8. Meritació. 

1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud 
que inicie la tramitació dels documents i expedients subjectes a tribut. 

En el cas de padrons fiscals i matrícules, la meritació es produirà en el moment 
en què la Comissió de Govern autoritze, si procedeix, la seua entrega. 

 
2. En els casos a què es refereix el nombre 2 de l'article 2n, la meritació es 

produirà quan tinguen lloc les circumstàncies que proveïsquen l'actuació municipal 
d'ofici o quan esta s'inicie sense la sol·licitud prèvia per l'interessat, però redunde en el 
seu benefici. 

 
Article 9. Gestió de la taxa. 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant model establert a 
l'efecte. 

2. No s'admetrà a tràmit cap sol·licitud en què prèviament no s'haja efectuat 
l'ingrés de l'autoliquidació, que tindrà caràcter de depòsit previ, de conformitat amb el 
que disposa l'article 26.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Article 10. Infraccions i sancions. 

En tot allò  que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de 
les sancions que els corresponguen en cada cas, s'estarà al disposat en els articles 77 i 
següents de la Llei General Tributària. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 1997, i continuarà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. 
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