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12. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A 

L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 

Data última modificació: 31 de maig de 2019 – BOP 104 

Article 1r.- Fonament i Naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 

106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat 

amb el disposat als articles 15 i 27 Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, , aquest Ajuntament estableix la Taxa per 

expedició de documents administratius, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les 

normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004. 

Article 2n.- Fet imposable. 

1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb 

motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedisca i 

d'expedients dels quals entenga l'Administració o les Autoritats Municipals. 

2.- A aquest efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 

administrativa que haja estat provocada pel particular o redunde en el seu benefici encara 

que no haja sol·licitud expressa de l'interessat. 

3.- No està subjecta a aquesta Taxa, la tramitació de documents i expedients necessaris 

per al compliment d’obligacions fiscals, i de la Seguretat Social, així com els expedients 

administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la 

presentació de serveis o realització d’activitats de competència municipal i a la utilització 

privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic municipal, gravats per altra 

Taxa Municipal o pels que exigisca un preu públic aquest Ajuntament. Així com, les 

certificacions o documents expedits a instància d’autoritats civils, militars o judicials, per a 

produir efectes en actuacions d’ofici de Jutjats o Tribunals per a tota classe de plets. 

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, les herències jacents, 

comunitats de béns i la resta d’entitats a què es refereix l’article 35.2 de la Llei General 

Tributaria que sol·liciten, ocasionen o resulten beneficiades per la tramitació o expedició 

dels documents o expedients a què es refereix la present ordenança. 

En el supòsit d’actes d’avaluació dels tècnics municipals sobre molèsties per sorolls 

esmentades en l’epígraf C.2 de l’article 7è; s’entendrà subjecte passiu: 

• En el cas d’acta d’avaluació de sorolls negativa (si no es supera límit de soroll 

permès): qui la sol·licite. 

• En el cas d’acta d’avaluació positiva (si es supera límit de soroll permès): el titular 

de l’activitat objecte de la dita comprovació. 
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Tot i això, en ambdós casos i a efectes d’iniciar l’acta d’avaluació, el sol·licitant 

ingressarà prèviament la taxa, sense perjudici que procedisca la seua devolució, per part de 

l’Ajuntament, en resultar positiva la mateixa, imputant-se-li la taxa al titular de l’activitat. 

Article 4t.- Responsables. 

1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a que fan esment els articles 38.1 i 39 de la Llei General 

Tributaria. 

2.-Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsit i 

amb l’abast que assenyala l’article 40, de la Llei General Tributaria. 

Article 5é.- Exempcions subjectives. 

Gaudiran d’exempció aquells contribuents en els quals concórrega alguna de les 

circumstàncies següents: 

1.- Haver estat declarats pobres pel precepte local. 

2.- Estar inscrits al Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat. 

3.- Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte dels expedients que deuen 

sofrir efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagen estat declarats pobres. 

Article 6é.- Quota tributària. 

1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 

naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord amb la Tarifa continguda a 

l’article següent. 

2.- La quota de Tarifa corresponent a la tramitació completa, en cada instància, del 

document o expedient que es tracte, des del seu inici fins a la seua resolució final, inclosa la 

certificació i notificació a l’interessat de l’acord recaigut. 

3.- Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s’incrementaran en un 50% 

quan els interessats sol·licitessin amb caire d’urgència la tramitació dels expedients que 

motivessin la meritació. 
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Article 7è.- Tarifa. 

L’import a satisfer per la taxa serà el resultant d’aplicar-hi l’import que seguidament 

s’indica per a cadascun dels diferents apartats/epígrafs: 

A Compulsa de documents:       

• Compulsa per document            1,50 € 

B Certificats/informes tipus: 

• Certificat de documents de l’arxiu municipal      5,00 €   

• Volant d’empadronament/convivència         - 

• Certificat d’empadronament/convivència/béns      1,50 € 

• Resta certificats              1,50 € 

C Documents urbanístics i Servicis Tècnics: 

• Còpies plànols             

 ◦ DIN A4                  1,50 € 

 ◦ DIN A3                  2,00 € 

• Informe d’avaluació de sorolls, danys (declaració de ruïna)          100,00 € 

• Informe dels tècnics municipals (inclou l’urbanístic)    18,00 € 

• Informe tècnic no preceptiu                     Tarifes col·legi 

• Acta compareixença davant de funcionaris municipals    30,00 € 

• Informe del Cos de la Policia Local                     10,00 € 

• Certificats sobre informes o específics        30,00 € 

Article 8é.- Bonificacions de quota. 

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en la 

tarifa d’aquesta Taxa. 

Article 9é.- Meritació. 

1.- Es merita la Taxa i naix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que 

inicie la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut. 

2.- En els casos esmentats al número 2 de l’article 2n, la meritació es produeix quan 

tinguen lloc les circumstàncies que proveïsquen l’actuació municipal d’ofici o quan la 

mateixa s’inicie sense prèvia sol·licitud de l’interessat però redunde en el seu benefici.  

Article 10è.- Declaració i ingrés. 

1.- L’import de la taxa s’ingressarà per autoliquidació, mitjançant el model-imprès que 

facilitarà l’Ajuntament. Les persones interessades en l’obtenció d’una expedició de 
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documents administratius presentaran, junt amb la sol·licitud i la resta de documents que 

requereix el servei corresponent, justificant del pagament de la taxa, i no iniciaran els tràmits 

d’aquella si falta aquest requisit. L’autoliquidació s’ingressarà per la persona interessada en 

les dependències municipals o entitat col·laboradora que s’hi indique. 

2.- L’autoliquidació tindrà el caràcter de provisional. Els serveis municipals comprovaran, 

la veracitat dels elements declarats per l’interessat en l’autoliquidació i podran, en el seu cas, 

modificar aquells i practicar la liquidació complementària o definitiva que procedeix, sense 

perjudici de la sanció que poguera correspondre. 

3.- El pagament del tribut es realitzarà: 

• En el cas de sol·licitud d’informes i certificacions dels tècnics municipals (incloent 

l’urbanístic), en el moment de la presentació de la sol·licitud de tramitació del document 

subjecte a tributació. No es tramitarà cap document en què no s’haguera acreditat haver 

satisfet les taxes corresponents. A este efecte, es requerirà a l’interessat perquè en el termini 

de 10 dies esmene la mencionada deficiència, i se li advertirà que, en cas contrari, s’arxivarà 

la sol·licitud sense més tràmit. 

• La resta de documents que expedisca l’Ajuntament, no s’entregaran ni remetran 

sense que prèviament s’haja satisfet la corresponent quota tributària. 

        Article 11é.- Infraccions i sancions 

En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les 

mateixes corresponguen en cada cas, s’estarà al disposat als articles 77 i següents de la Llei 

General Tributaria. 

 

MODIFICACIÓ: DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor el 

dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l’article 

17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

d’Hisendes Local, i estarà  vigent  fins que s’acorde la seua modificació o derogació 

expresses.» 


