AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22: REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
OR ADMINISTRATIUS
Article 1. 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 7/1985, 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 de Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, 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.
Article 2. Fet imposable
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.
A aquest efecte, 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 sol.licitud expressa de l'interessat.
La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscal 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 exigeixin un
preu públic.
Article 3. Subjecte passiu:
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats que
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol.licitin, provoquin, o en
l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de que es tracti.
Article 4. Responsables:
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 42 i 43 de
la Llei general tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el
supòsits i 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.
Article 6. Quota tributària:
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyala segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han tramitat d'acord amb la tarifa que
conté l'article següent.
La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document
o expedient de què es tracti, des que s'inicià fins a la seva resolució final, inclosa la
certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
Article 7. Tarifa:
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Epígraf primer. Certificacions:
De Secretaria o Intervenció
1. D’empadronament
2. De residència i convivència
3.- De Padrons de Béns……

2,50 €
2,50 €
3,10 €

Epígraf segon. Còpies de documents o notes de dades:
D’estadística:
1.- Altes i baixes del Padró Municipal d'habitants
2. Còpia literal de la fulla del Padró Municipal d’habitants
3. De documents que no s'hagin comprès en l’apartat anterior

1,20 €
1,20 €
1,20 €

b) D’Hisenda:
Altes, baixes o alteracions de padrons i declaracions de particular

0,60 €

c) De les restants dependències:
Per cada nota o informació i any consultat

0,60 €

Epígraf tercer. Expedients administratius:
En general:
1. Memòries i plànols d'obres o instal.lacions projectes, plans etc. que es
presenten o separats o junt amb instàncies, cada exemplar complert

9,40 €

2.Fotocòpies de documents d'expedients, Ordenances Fiscals, etc. cada full (o
cara)

0,10 €

3. Cada autentificació de fotocòpies, a més a més……………
4. Per bastanteig de poders

1,20 €
6,20 €

Epígraf quart. Documents relatius a serveis d’intervenció
1. Per cada expedient de declaració de ruina
2. Per llicències de primera ocupació
3. Per cada certificació sobre béns immobles, amb efectes d'IBI
4. Per obtenció de la Cèdula Urbanística
5. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a
instancia de part
6. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiqes de terreny o consulta
per a edificació a instancia de part.
7. Per cada informe sobre medicions cadastrals…………
8. Obtenció de dictamen de la Junta Pericial del Cadastre de Rústica d’Alcanar.

31,10 €
15,60 €
12,50 €
31,10 €
18,70 €
18,70 €
18,70 €
186,80
€

Epígraf quart. Documents relatius a serveis de policia.
1. Informe policia per accidents

31,10 €

Article 8. Meritació
La taxa es merita quan es presenti la sol.licitud què inicïi la tramitació dels documents i
expedients que estan sotmesos al tribut.
En els casos a què fa referència el número 2 de l'article segón, el meritament es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal
d'ofici o quan aquesta s'inicïi sense sol.licitud prèvia de l'interessat però que redundi en
benefici seu.
Article 9. Règim de declaració i d'ingrés
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell
municipal adherit a l'escrit de sol.licitud de la tramitació del document o l'expedient o
en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existis o que la sol.licitud no fós
expressa.
Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de
Procediment Administratiu, que no arrivin 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 10 dies, aboni les quotes
corresponents amb l'advertiment que passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran
els escrits per no presentats i la sol.licitud serà arxivada.
Les certificacions o documents que expedeixi l'Administració Municipal en virtut
d'ofici de jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliurarant ni es
trametran si prèviament no s'ha satisfet la quota tributària corresponent.
Article 10. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària, i la normativa que la desplega.
Disposició Final Primera
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en
sessió de data 30/10/2008, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, una vegada
s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de la província, i regirà i fins al moment de la seva
modificació o derogació expressa per part del Ple.”

