
Ordenança fiscal número 7 
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
CAPÍTOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1 
 
De conformitat amb l’autorització continguda en els articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
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 es disposa en els articles 15 al 19 del text refòs de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que disposa l’esmentada Llei. 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2 
 
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 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. 

 
CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària que sol·licitin, 
provoquin o en l interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es 
tracti. 
CAPÍTOL IV . RESPONSABLES 
 
 
Article 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 

físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre 
General Tributària. 

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

interventor o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits 
i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei 52/2003, de 17 de desembre, General 
tributària. 

 
CAPÍTOL V. EXEMPCIONS SUBJECTIVES 
 
Article 5 



 
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies: 
a. Haver estat declarades pobres per precepte legal. 
b. Està inscrites en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat. 
c. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer 

efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres. 
d. Disposar d’informe dels serveis socials comarcals (Consorci de Benestar Social del 

Ripollès) del que resulti no disposar de recursos suficients per fer front al pagament de la 
taxa. 

 
CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 6 
 
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 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. 
 
CAPÍTOL VII . TARIFES 
 
Article 7 
 
CONCEPTE 
 
A) Les sol.licituds que requereixin inspeccions, treballs, informes, dictàmens, i certificacions 
pericials, realitzats pels Serveis Tècnics Municipals tributaran: 
- Informes simples  30,00 
- Informe i dictamen  200,00 
- Peritacions (informe, dictamen valoració) 300,00 
- Certificats (informe inclòs) 300,00 
- Instàncies sol.licituds certificats       
 2,00 
 
B) Per recerca de documentació de qualsevol tipus, interessada o provocada per l’administrat, 
per cada any d’antiguitat, fins un màxim de 60,10 euros 5,00 
 
C) Les legalitzacions de signatura de l’Alcaldia o de Secretaria, satisfaran 1,00 
Si les legalitzacions són presentades pel propi interessat satisfaran   
 0,75 
 
D) Les autoritzacions per tenir carabines d’aire  1,15 
 
E) Els contractes de concessions administratives municipals garantides amb la signatura del 
secretari de l’ajuntament, per no precisar ésser elevats a escriptura pública satisfaran els 
següents drets:  
- Fins a 300,50 euros  20,00 
- De 300,51 euros a 601,01euros  36,00 
- De 601,02 euros en endavant, per miler o fracció de miler 
 0,15 
 
F) Per fotocòpies simples         
 0,15 
 
G) Per fotocòpies dobles         
 0,25 



En la resta de fotocòpies que no es poden fer a l’Ajuntament (Plànols i projectes) s’abonarà el 
preu facturat per la copisteria amb un recàrrec del 10% en concepte de gestió de l’encàrrec.  
 
H) Per concessió llicències auto-taxis i canvis de titularitat  80,00 
 
I) Per tramitació d’expedients de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 20,00 
 
J) Per tramitació d’altres expedients sobre concessió de llicències municipals 10,00 
 
L) Certificacions expedides per intervenció i tresoreria  10,00 
* certificacions de carència de béns, en cas de ser negatiu  10,00 
 
M) Expedició del títol de concessió funerària  7,00 
N) Expedició duplicats de títol de concessió funerària amb anunci  58,00 
 
Ñ) Certificat. Referència cadastral IBI 10,00 
O) Certificat numeració finca i nomenclatura carrer 10,00 
P) Expedients obres subsidiàries  60,00 
Q) Informes o certificats per assegurances 30,00 
R) Expedició de la tarja d'accés a l'edifici de la Cooperativa     6,00 
 
 
CAPÍTOL VIII . BONIFICACIONS DE LA QUOTA 
 
Article 8 
 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen en la 
tarifa d' aquesta taxa. 
 
CAPÍTOL IX. ACREDITAMENT 
 
Article 9 
 
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 que fa referència el número 2 de l’article 2on, l’acreditació es produeix 
quan s’esdevinguin les circumstàncies que preveiessin l’actuació municipal d'ofici o quan 
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat però que redundi en benefici seu. 
 
CAPÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 10 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, serà d’aplicació el què disposa el títol IV capitol I “principis de la 
postestat sancionadora en matèria tributària” de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General 
Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el Butlletí 
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2012. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa. 

 

 

29 de gener de 2015. 

Diligència per fer constar que el redactat de l'article 7 del capítol VII.Tarifes, s'ha 

redactat de conformitat amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 19 de setembre 



de 2014, que introdueix el concepte següent: R) Expedició de la tarja d'accés a l'edifici 

de la Cooperativa  6,00 €, el que serà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la 
seva derogació expressa. 

 
 


