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Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen els arts. 15, 19, 20.4, apartat a), i 58 de la llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Article 2. 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 que entengui 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 sollicitud 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 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 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 

referix l’article 33 de la Llei General Tributària que sollicitin, provoquin o en l’ interès de les 
quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es referixen els articles 38.1 i 39 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 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5.  Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
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Article 6. 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 la tarifa que 
conté l’article següent. 
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 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 s’incrementaran en 50 

per cent quan els interessats sollicitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients 
que motivin l’acreditament. 
 
Article 7. Tarifa 
 

- Altes, baixes i alteracions en el padró d’habitants......................................................           1,00€ 
- Certificacions d’empadronament..................................................................................          1,00€ 
 - Certificacions de convivència i residència...................................................................          1,00€ 
- Diligència de confrontació de documents.................................................................1r Full  0,80€ 

                                         Següents  0,20€ 
- Exposició i diligència d’edictes notarials.....................................................................              3,00€ 

- Certificats ordinaris.........................................................................................................             1,00€ 
- Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia ( DIN A -4 ) ..............................            0,12€ 

          Entitats sense ànim de lucre i sòcio culturals.....................................................         gratuït 
- Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia (  DIN A -3 ) .............................            0,24€ 

          Entitats sense ànim de lucre i sòcio culturals.....................................................         gratuït 
-Inscripció al registre d’animals de companyia......................................................................          3,00€          
-Declaracions , transmissions Finques Rústiques/Urbanes, canvis de Cultiu, altes, alteracions 
cadastrals i altres..................................................................................................................           6,00€ 

-Informe Junta Pericial........................................................................................................           6,00€ 
-Informes i certificats Urbanístics......................................................................................            6,00€ 
-Expedients Llicències 1a ocupació...............................................................................           40,00€ 
-Expedients Segregacions Urbanístiques.......................................................................           40,00€ 

-Expedients llicències obertura establiments................................................................           50,00€ 
-Expedients llicències grues desmuntables...................................................................           40,00€ 

-Expedients llicències d’auto-taxi: 
        Expedició................................................................................................................          109,00€ 

        Transmissió..............................................................................................................            21,00€ 
        Substitució de vehicle.............................................................................................           36,00€ 

-Per qualsevol altre expedient no expressament tarifat.............................................            10,00€ 
-Informe d’arrelament social...................................................................................            10,00€ 

-Servei de Fax: 
         Per exemplar rebut ( per plana).........................................................................             0,60€ 
         Per exemplar tramès ( per plana).....................................................................              1,20€ 

-TELECENTRE: 
- Impressió còpies DIN A4 blanc i negre, làser.............................................................              0,12€ 
- Impressió còpies DIN A4 color, injecció tinta ¼ pàgina............................................              0,30€ 
- Impressió còpies DIN A4 color, injecció tinta ½ pàgina............................................              0,60€ 
- Impressió còpies DIN A4 color, injecció tinta 1 pàgina.............................................              1,20€ 
- Gravació CD-Rom ( no s’inclou el suport).................................................................            gratuït 

- Enviar fax internacional ( per plana)...........................................................................              2,40€ 
- Enviar fax nacional ( per plana)..................................................................................              1,20€ 
- Enviar fax provincial ( per plana).................................................................................              0,60€ 

- Rebre fax ( per plana)...................................................................................................              0,15€ 
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Article 8. 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 9. Acreditament 
 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sollicitud 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 sollicitud prèvia de l’interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 10. Declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal 

adherit a l’escrit de sollicitud de la tramitació del document o l’expedient o en aquests 

mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sollicitud no fos expressa. 
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la Llei de Procediment 
Administratiu, 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 l’interessat perquè, 
en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, passat 

aquest termini, si no ha ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sollicitud 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 pleits, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no 
s’ha satisfet la quota tributària corresponent. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que diposa la Llei General 
Tributària i la normativa que la desplega . 
 
Disposició addicional. 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 16 d’octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 17 de 
desembre de 1998, començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Disposició final. 
 
Publicades al BOP número 243 del passat 21 d’octubre de 2004, i al tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació de modificació de diverses ordenances fiscals, i nova 
imposició de la Taxa per la tramitació i l’atorgament de la llicència de les activitats sotmeses 
al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental, no s’han presentat al·legacions ni 
reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en què han estat exposades al 
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públic. 
 
En compliment del que disposa l’art.17.3 de la Llei d’hisendes locals, l’acord d’aprovació 
provisional es considera aprovat definitivament. 
 
Tal i com disposa l’art.17.4 de la Llei d’hisendes locals, es publica el text íntegre de les 
modificacions efectuades i el de l’ordenança aprovada. 
 
En contra dels acords d’aprovació definitiva poden els interessats presentar recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar del dia següent al de la publicació del present Edicte en el BOPT. 
Poden interposar també qualsevol altre recurs que es consideri pertinent previst a la 
legislació vigent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


