Ordenança Fiscal Núm. 9
TAXA SOBRE ADMINISTRACIO DE DOCUMENTS QUE EXPEDEIXIN O ESTENGUIN
L’ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNICIPALS, A INSTANCIA DE PART.

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 7/1985, 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 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, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial
Decret Legislatiu.
Article 2n. 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 aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, o que sigui
exigida per llei, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment 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.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 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 què es tracti.
Article 4t. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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 els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
a) Haver estat declarades pobres per precepte legal.
b) Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
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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) Estaran exempts de taxa l'expedició de qualsevol document interessat per una Autoritat
Judicial o Administrativa.
Article 6è. Exempcions objectives i bonificacions
Únicament es concedirà una bonificació del 50% de la tarifa de l’article 8. Tarifes. Epígraf
primer. Personal al servei de l’Ajuntament, en el supòsit de persones que estiguin en atur i no
siguin perceptors de cap quantitat en concepte de subsidi.
Article 7è. Quota tributària
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.
La quota de 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.
Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 200 per
cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que
motivin l'acreditament.
Article 8è. Tarifes
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Epígraf primer. Personal al servei de l'Ajuntament.
1. Proposicions per a prendre part en concursos, concursos-oposicions o oposicions per a
cobrir llocs de treball a l’Ajuntament ............................................................................ 20,00 €
2. Estaran exempts de la taxa regulada en el paràgraf anterior les persones en atur que
acreditin aquesta condició.
Epígraf segon. Censos de població d'habitants.
1.
2.
3.
4.

Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences ................................ 10,00 €
Expedició de volants d’inscripció al padró individual / col·lectiu .................................. Exempt
Certificat d’inscripció al padró individual / col·lectiu anterior a 1/1/1996 ........................ 2,00 €
Informe de dades del padró ............................................................................................ 2,50 €

Epígraf tercer. Certificacions i compulses.
1. Certificació de documents o acords municipals, per unitat…… ................................... 10,00 €
2. Altres certificacions per unitat ...................................................................................... 10,00 €
3. Compulses de documents:
- D’1 full .......................................................................................................................... 0,50 €
- De 2 a 5 fulls ................................................................................................................ 2,00 €
- De 6 a 20 fulls .............................................................................................................. 7,00 €
- De 21 a 40 fulls .......................................................................................................... 14,00 €
- De 41 a 80 fulls .......................................................................................................... 28,00 €
- Més de 80 fulls .......................................................................................................... 60,00 €
4. Certificacions, compulses i fotocòpies dels expedients que es tramitin per l’Ajuntament o
des d’aquest quan es tracti de sol·licituds de subvencions o ajuts de tota mena a altres
administracions públiques ........................................................................................ EXEMPT
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Epígraf quart. Documents expedits o estesos per les oficines municipals.
1. Declaracions de particulars atorgades davant de l'Alcaldia, als efectes del seu
enregistrament .............................................................................................................. 10,00 €
2. Gestió i elaboració del document proposta d’informe d’arrelament social o informe
d’integració social ........................................................................................................... 35,00€
3. Elaboració d’informes tècnics, quaderns de camp o altres documents similars fets per la
Policia Local, lliurada a entitats interessades o als seus representants:
• Per cada atestat, informe tècnic o document similar .............................................. 50,00€
• Per cada fotografia .................................................................................................. 10,00€
4. Altres informes de tècnics, assessors o serveis municipals ....................................... 100,00 €
Epígraf cinquè. Contractació d'obres i serveis
1. Certificacions, compulses i fotocòpies per prendre part en concursos per a l’adjudicació de
contractes objecte de licitació per part de l’Ajuntament en funció de l’import global de
contractació o formalització:
a) Fins a 18.000€ ..................................................................................................... 20,00 €
b) De més de 18.000€ fins a 60.000€ ..................................................................... 30,00 €
c) De més de 60.000€ fins a 120.000€ ................................................................... 40,00 €
d) De més de 120.000€ ........................................................................................... 60,00 €
2.

Certificacions d’obres d’urbanització realitzades per tècnic municipal, quan la direcció
d'obra no sigui a càrrec de la contracta, per cada una.. ............................................. 45,00 €

3.

Liquidacions i medicions finals d’obres d’urbanització, realitzades per tècnic municipal,
quan la direcció d'obra no sigui a càrrec de la contracta ............................................ 90,00€

4.

Actes de recepció d'obres en expedients urbanístics, per cada una ......................... 45,00 €

5.

Actes de replanteig en obres d’urbanització realitzades per tècnic municipal, quan la
direcció d'obra no sigui a càrrec de la contracta, per cada una ................................. 90,00 €

Article 9è. Acreditament
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 què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan
s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta
s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.
Article 10è.
La recerca d'antecedents acreditarà la taxa encara que el resultat resulti negatiu.
Article 11è.
El desestimen a la petició efectuada en una instància no eximeix del pagament de les taxes
acreditades. En tot cas, l'Alcaldia, atenent als raonaments dels particulars, podrà ordenar la
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paralització d'actuacions i arxiu d'expedients, havent de satisfer l'interessat totes les taxes ja
acreditades.
Les taxes de mera tramitació s'entenen sempre acreditades.
Article 12è. Declaració i ingrés
1. 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 existís o que la sol·licitud no fos expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment
Administratiu, que no arribin 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 deu 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.
Article 13è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Article 14è.
Els funcionaris responsables del Registre d'Entrades i Sortides són responsables de tota
defraudació, la qual serà castigada d'acord amb el que disposa la legislació vigent.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, composada de catorze articles, ha estat aprovada pel Ple de
l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2016, i començarà a regir
començarà a regir una vegada hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de Tarragona. El
seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Joan Sans i Freixas
L’ALCALDE

Josep Raja Molinari
REGIDOR D’HISENDA

Alexandre Pallarès Cervilla
EL SECRETARI-INTERVENTOR
L’Arboç, 24 de novembre de 2016
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