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3.5 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
Fent ús de les facultats que concedixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 i 19 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
este Ajuntament establix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la 
present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que determina l'article 58 de l'esmentada 
Llei 39/1988. 
 
Article 2n. Fet imposable 
1. Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 

tramitació, a instàncies de part, dels documents inclosos en la relació de tarifes de l'article 7é que 
expedisca este Ajuntament 

2. A estos efectes, s'entendrà tramitada a instàncies de part qualsevol documentació administrativa 
que haja sigut provocada pel particular o redunde en benefici seu, encara que no hi existisca una 
sol·licitud expressa de l'interessat. 

3.  
a) En cap cas, estarà subjecta a esta taxa la tramitació de documents i d’expedients necessaris 

per al compliment d'obligacions fiscals, així com les consultes sobre legalitat tributària o 
recaptatòries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, ni els recursos administratius 
contra resolucions municipals de qualsevol índole. 
Tampoc estaran subjectes els escrits a l'Administració municipal, relatius a l'establiment o al 
funcionament de serveis públics. 

b) No es gravaran amb esta taxa els actes que constituïsquen el fet imposable d'una altra taxa o 
preu públic. 

 
Article 3r. 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 sol·liciten, provoquen, o en l'interés de les quals, redunde 
la tramitació del document o expedient que es tracte. 
 
Article 4t. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques que 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, interventors o 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que 
determine l'article 40 de la Llei general tributària. 

 
Article 5é. Exempcions 

a) Gaudiran d'exempció subjectiva els contribuents que hagen obtingut el benefici judicial de 
pobresa, respecte dels expedients que han de patir efecte en el mateix procediment judicial. 

b) Llevat del cas anterior, no es reconeixeran altres exempcions a la present taxa que les que 
vinguen establides per un precepte legal aplicable. 

 
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 que es reflectix en l'article següent. 
2. La quota de tarifa es correspon amb la tramitació completa, en cada instància, del document o de 

l’expedient que es tracte, des de la seua iniciació fins a la seua resolució final, inclòs el certificació 
i la notificació a l'interessat de l'acord corresponent. 

3. Les quotes resultants per aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per cent quan 
els interessats sol·licitaren amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivara la 
meritació. 
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Article 7é. Tarifa 
La tarifa a què es referix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 
A) DE SERVEIS GENERALS EUROS 

Epígraf 1r Fotocòpies i visats (no urbanístics)  
1. Visat de documents en general 0,60 
2. Per cada document expedit en fotocòpies  

a) Grandària A4 o menor 0,09 
b) Grandària A3 0,15 

3. Per cada còpia de document autoritzat per certificat  
a) Grandària A4 o menor 0,60 
b) Grandària A3 0,75 

Epígraf 2n Certificats i compulses  
1. Certificats sobre senyals o situacions de trànsit  

a) Informes sobre plànols dels carrers compresos en una secció 
electoral 6,01 

b) Informes sense plànol dels carrers compresos en una secció 
electoral 3,01 

2. Certificats sobre dades arreplegades en un padró fiscal  
a) D'antiguitat superior a un any, cada contribuent 3,01 

3. Informacions testificals 12,02 
Epígraf 3r. De censos de població  

1. Certificats d'empadronament  
a) De censos anteriors 3,01 

2. Certificats sobre dades del cens de població de caràcter general. 
Per cada secció electoral o part d'esta 18,03 

3. Certificats sobre nombre d'habitants. Per cada secció electoral o 
part d'esta 18,03 

4. Certificats sobre nombre d’habitatges. Per cada secció electoral o 
part d'esta 18,03 

5. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences 3,01 
Epígraf 4t. Altres documents  

1. Cartolina de Llicència d'obertura 3,01 
2. Placa de ciclomotor 6,01 
3. Exemplar editat d'ordenances fiscals 6,01 
4. Informes de la Policia Local en atestats, a requeriment de 

companyies d'assegurances, com a ampliació dels efectuats 
obligatòriament 

30,05 

5. Qualsevol altre expedient o document sense tarifació expressa 3,01 
 
B) SERVEIS URBANÍSTICS EUROS 

Epígraf 5é. Tramitació d'altres instruments urbanístics  
1. Per expedient de ruïna no imminent a instàncies de part 450,76 
2. Per modificació de l'ús dels edificis 60,10 
3. Expedient d'autorització d'usos o obres provisionals 60,10 
4. Expedient de segregació de finques: per finca resultant 30,05 

(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 

Epígraf 6é. Documentació urbanística  
1. Delimitació d'alineacions i rasants: 9,02 euros per metre lineal de fatxada, amb un 

mínim de 150,25 euros. La quantitat així determinada no podrà excedir la 
resultant d'aplicar 1,20 euros/m2 d'aprofitament objectiu de la parcel·la. 

(Redactat d'acord la modificació aprovada pel Ple de 7/06/01) 
 

2. Certificat de ser innecessària la llicència urbanístiques: 45,08 
3. Certificat municipal sobre el compliment de la normativa a l'efecte de 

cèdula per segona ocupació: 
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- Habitatges fins a 9.000 € de valor cadastral: 30,05 
- Habitatges de més de 9.000 € i fins a 18.000 € de valor 

cadastral : 
90,15 

- Habitatges de més de 18.000 € o sense valor cadastral fixat 120,20 
4. Llicències de primera ocupació:  

a) Amb una única visita d'inspecció: 30,05 euros per habitatge, o 
cada 200 metres quadrats de construcció, amb un mínim de 
120,20 euros quan el nombre de habitatges siga inferior a 
quatre o tinga menys de 800 metres quadrats de construcció. 

 

b) Per cada visita suplementària d'inspecció s'abonarà el 60 per 
cent de l'import anterior, amb un mínim de 60,10 euros per als 
mateixos supòsits indicats en el punt anterior. 

 

5. Fotocòpies i còpies de plànols: euros 
A) Fotocòpies, sense legalització, per unitat:  

a) A4  
paper normal 0,18 
paper vegetal 0,36 

b) A3  
paper normal 0,36 
paper vegetal 0,72 

B) Còpies de plànols no fotomètrics, per cada metre quadrat:  
paper normal 7,21 
paper vegetal 14,42 

C) Còpies de plànols fotogramètrics, per cada full:  
a) Escala 1/500:  

paper normal 16,83 
paper vegetal 33,66 

b) Escala 1/1000:  
paper normal 14,42 
paper vegetal 28,85 

c) Escala 1/2000:  
paper normal 12,32 
paper vegetal 24,64 

d) Escala 1/5000:  
paper normal 4,51 
paper vegetal 9,02 

6. Cartografia del municipi, en suport informàtic amb llicència d'ús 
individual: 

 

a) Complet (escales 1/5000, 1/2000 i 1/1000) 300,51 
b) Per escales (la unitat)  150,25 
c) Per sectors, unitats d'execució, etc. 60,10 

(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple del 17/06/96) 
 

7. Dossier Ordenança íntegra del P. General 30,05 
8. Dossier Ordenança íntegra de P. parcial o P. especial   30,05 

(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de 4 de novembre de 1993) 
 

9. CD del PGMOU amb llicència d'ús 30,05 
CD actualitzat del PGMOU  

Amb llicència d'ús 12,02 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple d'1/06/00) 
 

 

Epígraf 7é. Informació urbanística.  
1. Informes urbanístics 30,05 
2. Cèdula urbanística: per cada parcel·la 90,05 
3. Informe sobre aspectes concrets: per cada concepte 18,03 
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C) NORMA COMUNA  
Epígraf 8é. Execucions subsidiàries  

En tots els supòsits d'execució subsidiària l'Ajuntament aplicarà una taxa per un 
import de les despeses ocasionades pels treballs tècnics, més un 25 % d'increment 
pels treballs dels serveis generals. 

 
Article 8é: Meritació 
1. En els supòsits fixats en els epígrafs 1r, 2n, 3r, 4t, 8é i 9é la taxa es merita en el moment de 

presentar la sol·licitud perquè l'Administració facilite el servei objecte de la tarifa. 
2. En els supòsits fixats en els epígrafs 5é, 6é, 7é i 10é es merita la taxa en el moment en què 

l'Administració efectue l'aprovació definitiva de l'instrument urbanístic o de les obres executades 
subsidiàriament. 
En estos supòsits s'efectuarà una liquidació provisional a l'interessat en el moment de sol·licitar-se 
la tramitació o quan l'Ajuntament procedira a iniciar-la, encara que no hi existisca un sol·licitud 
expressa. 
La dita sol·licitud provisional podrà ser objecte de modificació una vegada produïda la meritació de 
la taxa, d'acord amb les veritables dades reflectides en l'expedient de gestió que s'hi haja aprovat, 
d’acord amb el qual es practicarà la liquidació definitiva. 
Si no haguera lloc a cap modificació, la liquidació provisional esdevindrà per si mateixa definitiva 
sense necessitat de pronunciament exprés. 

(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple del 2/10/92). 
 
Article 9é. Normes de gestió 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, pel procediment del segell municipal adherit a l'escrit de 

sol·licitud de la tramitació del document o de l’expedient, o en estos si no existira la sol·licitud o no 
fóra expressa. 

2. Excepcionalment, en el supòsit arreplegat en l'epígraf 7 núm. 1, la taxa es liquidarà per mitjà 
d'ingrés directe, al tipus fixat en la lletra a en el moment de presentar la sol·licitud. 

(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple del 2/10/92). 
 
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la llei de procediment 

administratiu, que no vinguen degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no 
se'ls hi podrà donar curs sense que s'esmene la deficiència; amb este fi es requerirà l'interessat 
perquè, en el termini de 10 dies, abone les quotes corresponents amb l'advertiment que, 
transcorregut el dit termini sense efectuar-ho, serà arxivada la sol·licitud. 

4. Els certificats o documents que expedisca l'Administració municipal en virtut d'ofici de jutjats o 
tribunals per a qualsevol classe de pleits no s'entregaran ni remetran sense que, prèviament, 
s'haja satisfet la corresponent quota tributària. 

 
Article 10é. Infraccions i sancions 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a estes 
hi corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i següents de la Llei 
general tributària i als preceptes que els desenvolupen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província, s'aplicarà a partir del dia 1 de gener de 1990 i romandrà en vigor fins a la seua modificació 
o derogació expressa. 
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