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ANEXX

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

I. FONAMENT I NATURALESA

Article 1r

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i  
per l'art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, i de conformitat amb el que disposa l'article 20.4 a) del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 
5  de  març,  este  Ajuntament  estableix  la  Taxa per  expedició  de  documents 
administratius, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la 
qual atenen a allò que s'ha previngut en l'article 57 de l'esmentat text refós.

II. FET IMPOSABLE 

Article 2n 

2.1. Constituïx el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenrotllada 
amb  motiu  de  la  tramitació,  a  instància  de  part,  de  qualsevol  classe  de 
documents  que  expedisca  i  d'expedients  que  entenga  l'Administració  o  les 
Autoritats municipals. 

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

2.3. No estarà subjecta a esta Taxa la tramitació de documents i 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 servicis o realització d'activitats de competència municipal i a la 
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic municipal, 
que estiguen gravats per una altra Taxa Municipal o pels que exigisca un preu 
públic l'Ajuntament. 

No  serà  exigible  esta  taxa  per  l'emissió  de  certificats  d'empadronament  ni 
l'expedició  de  certificats  de  distància  quilomètrica,  així  com  de  certificats 
d'acords o documents que es troben en poder d'expedients. 
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Així  mateix,  tampoc  estaran  subjectes  les  certificacions  o  documents  que 
expedisca l'Administració  Municipal  a  instància  de Jutjats,  Tribunals  o altres 
Administracions Públiques.

III. SUBJECTE PASSIU

 Article 3r 

Són subjectes  passius  en concepte  de contribuents  les  persones  físiques  i 
jurídiques així com les entitats a què es referix l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o 
afectades en les sol·licituds i tramitacions del documents o expedients que es 
tracte.

IV. RESPONSABLES 

Article 4t 

1. Respondran solidàriament a les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques i jurídiques que es referix l'article 42 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  assenyala  l'article  43  de la  Llei 
General Tributària.

V. QUOTA TRIBUTÀRIA 

Article 5é 

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància del 
document o expedient que es tracte des de la seua iniciació fins a la seua 
resolució  final  incloses  la  certificació  i  notificació  a  l'interessat  de  l'acord 
recaigut i d'acord amb la determinació de la quota tributària conforme amb la 
tarifa que conté l'article següent.

VI. TARIFA 

Article 6t 

La tarifa a què es referix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
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Epígraf 1r. Compulses i altres documents 

1.  Per  cada  compulsa  de  documents  no  dirigits  al  propi  Ajuntament  que 
continguen 10 o més pàgines, per página........................................           0,10 €  

2.  Per  Llicència  municipal  per  a  la  tinença  d'animals  potencialment 
peligrosos..........................................................................................         45,00 €

Epígraf 2n. Certificats, informes i validacions. 

1. Certificats o informes de fets o dades que requerixen de previs informes, 
visites o comprovacions, per unitat, ......................................................... 18,00 €  

2. Per validació de poderes...................................................................... 22,50 €  

Epígraf 3r. Documents relatius a l'Àrea d'Urbanisme 

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis, a instància de 
part .............................................................................................             240,00 €  

2. Per certificat de compatibilitat urbanística previ a la sol·licitud de llicència o 
comunicació ambiental...................................................................           25,00 €

3.  Informes  de  compatibilitat  urbanística  previs  a  la  sol·licitud  d'autorització 
ambiental integrada........................................................................         125,00 €

4.  Per  expedició  i  reproducció  de  plans,  per  cada  metre 
lineal............................................................................................  5 € (mínim 5 €)  

5.  Per  pla  digitalitzat  en suport  informàtic,  CD,  còpia  en memòria  portàtil  o 
correu electrònic: 

5.1 Si és de la Cartografia Municipal 1:1.000 ERTS89 de 2010: 

La tarifa s'establix en funció la grandària de l'arxiu que es copia. La grandària 
de  l'arxiu  es  mesurarà  en  Megabytes  (MB)  ,  i  la  tarifa  es  determinarà  en 
fraccions completes de 10 MB

En format DGN..........................................................      10 €/10MB (mínim 10 €)  

En format DWG.........................................................      10 €/20MB (mínim 10 €)  

5.2  Si  és  de  qualsevol  altra  cartografia  (Plans  de  Plans  Urbanístics, 
Plans escanejats, etc) .......................................................................        20,00 €
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6. Per emissió d'informes de fixació de líneas...................................      114,00 €
S'exclou  el  supòsit  en  què  la  fixació  de  línies  resulte  indispensable  per  a 
l'execució d'obres que ja compten amb la preceptiva llicència, i en este cas les 
actuacions  formen  part  de  què  justifiquen  el  cobrament  de  la  taxa  per 
l'atorgament de llicència. 

7. Cèdula de garantia urbanística, per parcel·la edificable..................    125,00 €

8. Informes i certificats urbanístics, per parcel·la edificable................       70,00  
€

Epígraf 4t. Documents relatius a servicis de la Policia Local 

1.  Per cada informe que expedisca la Policia  Local,  a instància de part,  en 
accidents de tràfic, conflicte entre particulars i otros.......... ...............       18,00 €

2. Expedició targetes d'armes ............................................................       25,00 €

Epígraf 5t. Documents relatius a servicis de mercats 

1.  Per  inscripció  d'alta  en  el  Registre  de  Comerciants  de  Venda  No 
Sedentaria,....................................................................................... 50,00 Euros.  

La present tarifa no serà aplicable a tots aquells comerciants que la seua alta 
es  produïsca  d'ofici  com  a  conseqüència  d'incorporació  al  mateix  de  tots 
aquells comerciants autoritzats amb anterioritat al 31 de desembre de 2012. 

La modificació de dades identificatives del domicili del comerciant, així com les 
alteracions per canvi de lloc provisional o definitiu, no comportara el pagament 
de la present taxa. 

2.  Per  emissió  de  duplicat  de  placa  o  cartell  identificatius  d'autorització  de 
venda No Sedentaria.........................................................................       10, 00 €

VII. BONIFICACIONS DE LA QUOTA 

Article 7é 

No  es  concedirà  bonificació  alguna  dels  imports  de  les  quotes  tributàries 
assenyalades en la tarifa d'esta Taxa. 
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VIII. MERITACIÓ 

Article 8é 

1. Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud 
que inicie la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut. 

2. En els casos a què es referix el número 2 de l'article 2n, la meritació es 
produïx  quan  tinguen  lloc  les  circumstàncies  que  provoquen  l'actuació 
municipal  d'ofici  o  quan  esta  s'inicie  sense  amb  la  sol·licitud  prèvia  de 
l'interessat però redunde en benefici seu.

IX. DECLARACIÓ I INGRÉS

Article 9é 

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. Per a retirar el document que es 
tracte,  els  subjectes  passius hauran d'acreditar haver efectuat  l'ingrés de la 
quota tributària. 

X. INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 10é 

En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, com també de 
les sancions a què corresponguen a estes en cada cas, caldrà ajustar-se a què 
disposen els articles 178 i següents de la Llei General tributària.

Disposició Final 

La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor el mateix dia que es publique en 
el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de Gener del  
2013 romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
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