ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
I PREUS PÚBLICS SERVEIS GENERALS

Article 1r. Fonament i naturalesa.
D’acord amb el previst en els 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 de conformitat amb el que queda establert en els articles 15 a 19 de l’esmentada
normativa legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents
administratius i preus públics per serveis generals, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
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/reprodueixi i d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats
municipals.
2. A aquests efectes, s’entendrà tràmit 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 acompliment 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 contribuents les persones físiques o 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 sigui la tramitació del document constitutiu del fet imposable o
expedient de què es tracti.
Article 4t. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36 de la Llei General
Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40, 41, 42 i 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària.
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons
la naturalesa dels documents expedits o expedients que s’han de tramitar, d’acord
amb la tarifa que conté el següent punt tercer.
2. La quota de la 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 la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors en un 50 per cent
quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients
que motivin l'acreditament.
4. La tarifa a què es refereixen els apartats anteriors s’estructura en els epígrafs
següents:
CONCEPTE
1. Documents relatius a població i padró
Volant empadronament
Certificat empadronament
Informe habitatge per reagrupament familiar
2. Documents expedits per les oficines municipals
Certificat cadastral
Certificats de distància
Certificats de bens i drets
Altres certificats de dades fins a 5 anys
Altres certificats de dades de més de 5 anys
Compulses:
Per cada document individual
Per cada escriptura (independentment del número de folis)
3. Tramitació expedients diversos
Tramitació expedient matrimoni civil
Tramitació expedient concessió i renovació targeta aparcament
minusvàlids
Tramitació expedient permís d’arma
4. Serveis generals
Fotocòpia o impressió de full A4 blanc i negre a 1 cara
Fotocòpia o impressió de full A4 blanc i negre a 2 cares
Fotocòpia o impressió de full color a 1 cara
Fotocòpia o impressió de full A4 color a 2 cares
Fotocòpia o impressió de full A3 blanc i negre a 1 cara
Fotocòpia o impressió de full A3 blanc i negre a 2 cares
Fotocòpia o impressió de full A3 color a 1 cara
Fotocòpia o impressió de full A3 color a 2 cares
Servei d’escaneig i enviament digital de document 1r full

IMPORT
1,00
3,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
8,00
2,00
10,00
20,00
8,00
8,00
0,10
0,15
0,50
0,75
0,30
0,40
1,00
1,40
1,00

Servei d’escaneig i enviament de document digital fulls posteriors
Servei de plastificat de document A4 o inferior
Servei de plastificat de document A3
Còpia CD
Servei megafonia
Llibres editats per l’Ajuntament
Figures Sant Martí
Ceràmiques l’Assut
5. Presentació de documentació per prendre part en processos
selectius de personal municipal:
1. Grup A1
2. Grup A2/B
3. Grup C1
4. Grup C2
5. Agrupacions professionals
6. Publicitat al programa de festes
¼ pàgina blanc i negre
½ pàgina blanc i negre
½ pàgina color
1 pàgina blanc i negre
1 pàgina color

0,50
1,00
2,00
3,00
3,00
10,00
90,00
50,00
35,00
30,00
20,00
15,00
10,00
30,00
35,00
40,00
40,00
50,00

€
€
€
€
€

Article 6è. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen
en la tarifa d'aquesta taxa.
Article 7è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
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 proveeixin l’actuació municipal
d'ofici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat perquè redundi en
benefici seu.
Article 8è. Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en el moment de l’expedició del document que correspongui
exceptuant els documents relatius a població i padró (epígraf 1), altres documents
expedits per les oficines municipals (epígraf 2) i la taxa per la presentació de
documentació per prendre part en processos selectius de personal (epígraf 5) que es
liquidaran en règim d’autoliquidació i hauran d’abonar-se en el moment de presentar
la sol·licitud.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, s’admetran

provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual
cosa es requerirà a l’interessat, perquè en el termini de deu dies, aboni les quotes
corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran
els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
3. 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 fet la quota tributària corresponent.
Article 9è. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària, i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 14 d’octubre de 2013 i ha quedat aprovada definitivament, en no haver-se
presentat al·legacions. Entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació provisional al BOP número 242 de data 21
d’octubre de 2013.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva aprovació definitiva al BOP número 291 de data 19 de
desembre de 2013.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 301 de data 31 de desembre
de 2015.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 240 de data 20 de desembre
de 2016.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT número 240 de data 15 de desembre
de 2017.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT de data 21 de desembre de 2020.
DILIGÈNCIA: Publicada la seva modificació al BOPT de data 30 de desembre de 2021.

