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ORDENANÇA FISCAL NÚM. A1 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la 
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, 
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització 
de documentació municipal, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. 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 entenguin l'administració o les autoritats municipals. 
 
2. A aquests efectes, 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 existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius 
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a 
la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament 
especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa 
municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals 
redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
Gaudiran d’una reducció del 100 per cent de la quota de la tarifa 1.4 (confrontació de 
documents) del quadre de tarifes de l’article següent, les persones usuàries dels serveis 
socials municipals respecte de les quals s’informi que no estan en situació econòmica de fer 
front al pagament de la taxa. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de 
tarifes següent: 
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Tarifa Euros 
1. Concessions i llicències  
 1.1. Llicència de venda en el mercat ambulant 10,90 
 1.2. Transmissió de llicència d’auto-taxi 1.498,00 
 1.3. Llicència d’instal·lació de tanques publicitàries en sòl 

privat 
1.498,00 

 1.4. Confrontació de documents 1,45 
 1.5. Llicència per a la circulació de quads i vehicles de 

característiques anàlogues. Import anual 
51,00 

 1.6. Llicència no subjecta a altres taxes 51,00 
2. Informes policials per a companyies asseguradores  
 2.1. Fins a 3 fulls 30,00 
 2.2. Per cada full addicional 21,00 
3. Còpies i enquadernacions  
 3.1. Fotocòpies o impressions DIN-A4 blanc i negre. Per full 0,30 
 3.2. Fotocòpies o impressions DIN-A4 color. Per full 0,45 
 3.3. Fotocòpies o impressions DIN-A3 blanc i negre. Per full 0,40 
 3.4. Fotocòpies o impressions DIN-A3 color. Per full 0,65 
 3.5. Enquadernacions. Per unitat 2,65 
4. Plànols CAD  
 4.1. Plànol escala 1/1000-1/2000, en format paper, A1. Per 

unitat 
17,00 

5. Cartografia digital (formats DXF/DGC)  
 5.1. Base 1/1000 (inclou cartografia cadastral i planejament). 

Per hectàrea 
6,25 

 5.2. Base 1/5000 (inclou base cadastral de rústica pròpia i 
resta terme municipal). Per hectàrea 

2,55 

 Quota mínima:  12,00 
 Còpia en CD 3,60 
 Notes: terme municipal 4.470 ha 

          sòl urbà, base 1/1000, 1.000 ha 
          sòl rústic, base 1/5000, 3.470 ha 

 
6. Certificats i estadístiques  
 6.1. Certificacions que expedeixin les oficines municipals 

sobre documents o dades corresponents a exercicis anteriors 
a 5 anys 

15,00 

 6.2. Certificats personalitzats del padró municipal d’habitants 15,00 
 6.3. Estadístiques personalitzades del padró municipal 

d’habitants 
15,00 

7. Drets de presentació a proves selectives per a cobrir places de 
manera definitiva (funcionaris/àries de carrera i personal laboral 
indefinit) 

 

 7.1. Places subgrups A1 i A2 19,00 
 7.2. Places subgrup B 17,00 
 7.3. Places subgrup C1 16,00 
 7.4. Places subgrup C2 13,00 
 7.5. Places subgrup Agrupacions Professionals 7,00 
8. Altres  
 8.1. Segona i ulteriors unitats del comandament per a les 

pilones instal·lades a la via pública. Per comandament 
41,00 

 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa en la 
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certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
3. Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'han incrementat en un 
50% quan els interessats sol·liciten amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients 
que motiven l'acreditament. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no 
es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n. l'acreditament es produeix 
quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan 
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. Quan ha acabat l'actuació municipal i s'ha dictat la resolució municipal, si procedeix, es 
practicarà la liquidació corresponent per la taxa, que es notificarà al subjecte passiu per al 
seu ingrés directe a les arques municipals fent servir els mitjans de pagament i els terminis 
que fixa el Reglament General de Recaptació. 
 
2. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de 
jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no 
s'ha satisfet la quota tributària corresponent. 
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i 
l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives 
modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 d’octubre de 2018; 
entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents.


