ORDENANÇA N.7
EXPEDICIO DE DOCUMENTS
FONAMENT LEGAL I OBJECTE
Article 1r.
Exercitant la facultat reconeguda a l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 57 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i, donat compliment a allò que disposen els
articles 15 a 19 tots ells de la pròpia Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix, en
aquest terme municipal, una Taxa en forma de segell municipal que gravarà tots els
documents que, a instància de part, s'expedeixin o de què entenguin l'Administració o les
autoritats municipals.
OBLIGACIO DE CONTRIBUIR
Article 2n.
1.- Fet imposable. El fet imposable es l'activitat municipal desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, dels documents que deixin o dels quals entenguin
l'Administració o les autoritats municipals.
2.- Obligació de contribuir. L'obligació de contribuir naixerà en el moment de presentació de
la sol·licitud que iniciï l'expedient.
3.- Subjecte passiu. No estarà subjecte a aquesta Taxa la tramitació de documents o
expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals, així com 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 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 quals s'exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament.
SUBJECTE PASSIU
Article 3r.
Són subjectes passius les persones naturals o jurídiques que sol·licitin, provoquin o en interès
de les quals redundi la tramitació d'un expedient.
BASES I TARIFES
Article 4r.
Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedients a tramitar i documents a
expedir.
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Article 5è.
5.1.- La tarifa a aplicar per tramitació completa serà la següent:
TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
DOCUMENTS
Secretaria, Intervenció i/o Tresoreria
Acords de Ple
Alcaldia
Altes, baixes, alteracions
Certific. declaracions jurades, autoritzacions
Validació de poders
Duplicats, títols diversos
Padró Municipal Altes i Baixes
Certificats empadronament
Volant empadronament
Altres certificats

Tarifes
3,20
8,10
9,60
1,70
1,70
4,00
8,10
1,70
3,00
3,00
3,20

Epígraf 2n. CÒPIA DE DOCUMENTS O DADES
Fotocòpies A-4 i foli
Fotocòpies A-3
Fotocòpies A-3 de plànols
Expedients autentificats (0,35 per foli)
Examen d'expedients de l'exercici vigent
Examen d'expedients de anterior al vigent
Examen d'expedients a partir 3er any
Epígraf 3r. DUPLICATS D'INSTÀNCIES I DOCUMENTS, QUE ELS
INTERESSATS REBIN COM A JUSTIFICANT DE PRESENTACIO
.
Compulses

0,20
0,30
1,00
0,40
4,00
6,20
8,10

0,80

Epígraf 4r. INSTANCIES I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS.
Expedient declaració de ruïna
Informes Alcaldia
Informes Tècnics, Jurídics i de Secretaria
Tramitació d'Altes d'Urbana
Informes Tècnics Secretaria i Altes
Llicència 1ª Ocupació vivendes i locals
Informes de la policia
Altres informes
Per documentació addicional de caràcter urbanístic, requerida per la
corporació a instàncies dels tècnics municipals, per tal de completar els
expedients.

206,10
4,20
49,60
53,70
8,20
20,80
6,00
22,90

11,40
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Taxa medicions sonomètriques
Tramitació expedients no previst en cap ordenança o sense taxa
prevista
Tramitació expedients urbanístics no previstos en cap ordenança o
sense taxa prevista

238,50
71,60
315,00

Epígraf 5è. CONCESSIONS, LLICÈNCIES I TÍTOLS.
Cèdules Urbanístiques
Actes recepció d'obres
Peritatges
Segell Municipal

41,40
41,40
41,40
1,70

Epígraf 6è. DRETS D’EXAMEN
1.- Personal laboral fix o funcionari de carrera
Grup E
Grup C2
Grup C1
Grup B
Grup A1 i A2

11,10
14,80
18,50
22,30
25,90

2.- Personal laboral temporal o funcionari interí.
Grup E
Grup C2
Grup C1
Grup B
Grup A1 i A2

7,40
7,40
11,10
14,80
14,80

5.2.- Les còpies o documentació a tramitar que s’hagi de realitzar fora de la Corporació se’ls
aplicarà el cost que això impliqui més 7,50€ pel desplaçament.
5.3.- A les còpies que es facilitin en suport informàtic se’ls aplicarà un cost de 13,00€ c/u.
5.4.- A les fotocòpies que s’hagin de realitzar en color s’aplicarà el doble de la tarifa
establerta a l’epígraf 2n. excepte l’establert al paràgraf 5.2.
Article 6è.
Quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència l'expedició d'algun document dels
compresos a tarifes, les quotes resultants seran incrementades en un 100 per 100. Entenem
l'Expedició urgent d'un document abans de 48 hores des de l'entrada al Registre Municipal i
sempre que la tramitació administrativa ho permeti.
Article 7è.
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La present ordenança es compatible amb les
LLICÈNCIES que es sol·licitin.

corresponents a les CONCESSIONS I

EXEMPCIONS
Article 8è.
1.- Estaran exempts de la taxa regulada en aquesta ordenança:
a) Les persones acollides a la Beneficència Municipal.
b) Els documents expedits a instància d'autoritats civils, militars o judicials, per a fer efecte
en actuacions d'ofici.
c) Les autoritzacions a menors per a concertar contractes laborals.
d) Les actuacions inherents als serveis públics de comunicacions i als que interessin a la
seguretat i defensa nacional.
2.- Estaran exempts de la taxa corresponent a l’Epígraf 6è les persones que estiguin aturades.
Caldrà que ho justifiquin degudament.
3.- Tret dels supòsits establerts en el número anterior, no s'admetrà en matèria de taxes, cap
benefici tributari.
ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA
Article 9è.
1.- En presentar al Registre General els documents subjectes a aquesta Taxa hauran de dur
adherit el segell corresponent a l'original i la seva còpia del que s'assenyala a la TARIFA, els
quals seran inutilitzats amb el caixetí i data de presentació.
Els documents que hagin d'iniciar un expedient es presentaran a les oficines municipals o a les
assenyalades a l'article 66 de la Llei de procediment administratiu.
2.- Els documents rebuts a través de les oficines assenyalades a l'article 66 de la llei de
procediment administratiu, seran admesos provisionalment però no se'ls podrà donar curs
sense el pagament previ dels drets, per la qual cosa es requerirà a l'interessat per a què en el
termini de deu dies aboni les quotes corresponents, mitjançant l'aportació dels precisos segells
municipals amb l'advertiment que, transcorregut dit termini sense efectuar-ho, es tindran els
escrits per no presentats i es procedirà al seu arxiu.
3.- Per a l'acreditament de la taxa en els casos de CONCESSIONS, LLICÈNCIES i TITOLS,
els interessats hauran de proveir-se del segell adequat a l'oficina corresponent i lliurar-lo al
funcionari del qual s'hagi de rebre el document subjecte a la taxa, el qual l'adherirà i
inhabilitarà amb la data corresponent sota la seva personal responsabilitat.
Article 10è.
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Els drets per cada petició de recerca d'antecedents s'acreditarà encara que sigui negatiu el seu
resultat.
DEFRAUDACIO I PENALITAT
Article 11è.
Tota defraudació que s’efectuï del segell municipal, es castigarà amb multes de fins el doble
de les quotes defraudades sense perjudici d'abonar a més l'import d'aquestes.
VIGÈNCIA
La present ordenança començarà a regir des de la seva publicació al B.O.P. i, romandrà
vigent, sense interrupció, mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
APROVACIÓ
La present ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el
dia 30 de novembre de 1989, modificada amb dates: 21 de novembre de 1991, 13 de
novembre de 1992, 19 de novembre de 1993, 15 de novembre de 1994, 30 d'octubre de 1996,
6 de novembre de 1997, 16 d'octubre de 2001, 18 d’octubre de 2002, 15 d’octubre de 2003,
15 d’octubre de 2004, 15 d’octubre de 2005, 19 d’octubre de 2005, 20 d’octubre de 2006, 20
d’octubre i 28 de novembre de 2008, 21 d’octubre de 2010 i 16 d’octubre de 2013.
L'ALCALDE

EL SECRETARI
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