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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. 

Podran gaudir d’exempció en la taxa per confrontació de documents aquelles persones que 
ho sol·licitin a través de Benestar Social. 

Article 6è. Quota tributària. 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 
següents: 

EPIGRAF 1er. – CONCESSIONS Quota Euros 

- Llicència de venda Mercat ambulant......................................... 9,20 
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- Llicència no subjecte a altres taxes........................................... 

- Transmissió de llicència auto-taxi............................................. 

- Taxa per confrontació de documents......................................... 

- Llicència per a la circulació de quads i vehicles de característiques 

   anàlogues. Import anual ........................................................ 

44,00 

1.299,25 

1,10 

 

44,00 

EPIGRAF 2on. - INFORMES POLICIALS A CIES. ASSEGURANÇA  Quota Euros 

- Fins a 3 folis........................................................................... 

- Per cada foli addicional............................................................ 

24,70 

16,80 

EPIGRAF 3r. – FOTOCÒPIES I ENQUADERNACIONS Quota Euros 

- Fotocòpies  A4 ...................................................................... 

- Fotocòpies  A3 ...................................................................... 

- Enquadernacions ................................................................... 

0,25/full 

0,35/full 

2,00/unitat 

EPIGRAF 4t. - PLANOLS CAD ESCALA 1/1000-1/2000 (EN FORMAT 
PAPER) 

Quota Euros 

- A1.............................................................................................. 13,10/un 

EPIGRAF 5è. – CARTOGRAFIA DIGITAL (FORMATS DXF/DGN) Quota Euros 

- Base 1/1000 (Inclou cartografia cadastral i planejament)................... 

- Base 1/5000 (Inclou base cadastral de rústica pròpia i resta terme).... 

Comanda mínima: 10,00 euros 

Copia en CD-Rom: 3,10 euros 

Notes: terme municipal 4.470 ha 

           Sòl urbà (base 1/1000 = 1.000ha) 

           Sòl rústic (base 1/5000 = 3.470 ha) 

5,30/ha 

2,15/ha 

EPIGRAF 6è. – CERTIFICATS I ESTADÍSTIQUES Quota Euros 

- Certificacions que expedeixin les oficines municipals sobre documents 
o dades corresponents a exercicis anteriors a 5 anys ................... 

- Certificats del Padró municipal d’habitants personalitzats ............. 

- Estadístiques del Padró municipal d’habitants personalitzades ....... 

 
12,00 

12,00 

12,00 

EPIGRAF 7è. – ALTRES Quota Euros 

- Comandaments per a les pilones instal·lades a la via pública: 

   Per la segona i ulteriors unitats ............................................. 

 

35,00 

 

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 
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. 
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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 aprovada pel Ple en sessió celebrada a Castellar del Vallès, a 17 de 
novembre de 2009, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2010 i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats restaran vigents.


