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Ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per expedició de documents  

administratius 

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de conformitat 

amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’ Ajuntament estableix la taxa 

per expedició de documents administratius, que es regirà per la present Ordenança. 

 

Article 2n.- Fet imposable. 

 

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 que entengui l´administració o les autoritats municipals. 

 

2. 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, encara que no 

hagi existit sol·licitud expressa de l´interessat. 

 

3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacionsfiscals 

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 per als 

que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic. 

 

Article 3r.- Subjecte passiu. 

 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 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 4t.- Responsables. 
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 

Llei General Tributària i a l’ Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’ interessat, es dicti acte 

administratiu en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5è.- Exempcions i beneficis fiscals 

 

1. Es podrà concedir l’exempció o bonificació del pagament per la concessió de llicència 

municipal per reserva d’aparcament per a persones discapacitades a les persones que 

acreditin manca de recursos econòmics o dificultats socials. 

 

2. Els criteris per determinar la capacitat econòmica seran els que es descriuen en l’annex 1 de 

l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals. 

 

3. Per gaudir de la dispensa o bonificació, les persones interessades l’hauran de demanar en el 

moment de la sol·licitud de la llicencia corresponent. 

 

4. Les fotocòpies i compulses de documents que formin part de tràmits dels serveis socials 

municipals estaran exempts de pagament. 

 

5. Per les tarifes de l’epígraf cinquè vinculades als drets d’examen per la participació de 

processos selectius de l’Ajuntament d’Argentona es contempla la bonificació del 50% de la 

quota pels supòsits següents: 

 

• Persones que acreditin estar inscrites a l’atur durant, com a mínim, un més anterior a la data 

de convocatòria 

• Persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior. 

 

Article 6è.- Quota tributària. 

 

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 quconté 

l’article següent. 

 

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 

expedient de que 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. 
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3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors, s’incrementaran en un 50 

per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients 

que motivin l’acreditament. 

 

4. 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. 

 

5. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 

expedient de que 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. 

 

6. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors, s’incrementaran en un 

50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients 

que motivin l’acreditament. 

 

Article7è. - Tarifa 

 

La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 

 
Concepte Tarifa 

Epígraf  

primer 

 

Certificacions d’empadronament en el cens de població 

1 De censos anys 1991 a 1996 4,28€ 

2 De censos anteriors a 1991 8,55€ 

 

Epígraf 

segon 
Certificacions i compulses 

1 Certificació de documents o acords municipals 8,55€ 

2 
Certificat de nomenclatura i numeració d’immobles 

urbans enclavats en el terme municipal 
8,55€ 

3 Les altres certificacions 8,55€ 

4 
La diligència de confrontació de documents 

 

Per a cada document (fins a 10 documents) 5,45€ 
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De 11 a 24 documents 8,18€ 

De més de 24 documents 10,91€ 

Si el document té únicament un full 1,91€ 

5 
Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a 

les oficines municipals 
13,79€ 

Epígraf 

tercer 

Documents expedits o estesos per les oficines municipals (inclosos els 

de la Policia local) 

1 
Informes tècnics sobre accidents de trànsit, lliurats per 

la Policia Local 
96,00€ 

2 Informacions testificals 42,66€ 

3 
Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia 

 
Mida DIN A4 0,22€ 

Mida DIN A3 0,43€ 

4 Per cada document per fotocòpia autoritzat per 

certificació 

6,01€ 

 

5 
Per cada certificat sobre tributació en el municipi (positiu 

i negatiu) referit als darrers cinc anys 
4,12€ 

6 
Per cada certificat sobre tributació en el municipi 

(positiu i negatiu) referit a període de temps superior a 

cinc anys 

6,28€ 

7 Llicència d’armes 35,00€ 

Epígraf 

quart 

 

Documents relatius a serveis d'Urbanisme 

1 Informació urbanística escrita 
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1.1 Certificat de règim urbanístic o d'alineacions i rasants 50,00€ 

 
1.2 

Certificat de legalitat i/o antiguitat urbanística 107,00€ 

 
1.3 

Informe previ a la sol·licitud de llicència o qualsevol 

altra actuació o de qualsevol altre informe urbanístic 
77,00€ 

 
1.4 Certificat de ruïna d'edificis 70,00€ 

 
1.5 Certificat de compatibilitat del projecte amb el 

planejament urbanístic 

 
49,00€ 

2 Comprovació de la senyalització sobre el terreny de les alineacions i rasants in 

situ 

2.1 Comprovació de senyalització d'alineacions i rasants in 

situ 

70,00€ 

3 Verificació anual de les condicions de la llicència de moviments de terres que 

modifiquin la configuració natural del sòl o terreny 

 
3.1 

Verificació anual de les condicions de la llicència de 

moviments de terres que modifiquin la configuració 

natural del sòl o terreny amb motiu dels següents 

aprofitaments: extracció d’àrids, graves, pedres i similars 

 
3.671,54€ 

4 Comunicacions prèvies 

4.1 Sense contingut 
 

4.2 Comunicació prèvia col·locació de rètols 58,00€ 

 

 

5 Autorització per utilització del domini públic relacionada amb els actes relatius a 

l'edificació i ús del sòl i/o subsòl 

5.1 
Autorització per ocupació de la via o espai públic 

relacionada amb els actes relatius a l'edificació 
42,00€ 

6 Plaques 

6.1 De guals (noves o reposició de la placa) 19,76€ 
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6.2 De càrrega i descàrrega 85,64€ 

 

7 Per concessió d’altres  llicències municipals 

7.1 De gual 69,58€ 

7.2 Canvi de nom de la llicència de gual 48,99€ 

7.3 Per reserva d’aparcament per a persones discapacitades 394,28€ 

7.4 De venda de productes pirotècnics 152,37€ 

7.5 D’ocupació via pública amb taules i cadires 60,81€ 

 

8 Cartografia en suport digital 

8.1 
Cartografia en suport 

digital Unitat mínima 

obligatòria 

7,45€/ha 

 

9 Còpies impreses amb plòter 

 
 

9.1 

Impressió cartogràfica en blanc i negre 

Entre DIN-A4 (210x297mm) i DIN-A3 (297x420 mm) 2,60€ 

Entre DIN-A3 (297x420mm) i DIN A2 (420x594 mm) 5,96€ 

 

 

Entre DIN-A2 (420x594 mm) i DIN A1 (594x841 mm) 7,45€ 

Entre DIN-A1 (594x841 mm) i DIN A0 (841x1189mm) 8,93€ 

 
 
 

Impressió cartogràfica en color 

Entre DIN A4 (210x297 mm) i DIN A3 (297x20 mm) 3,72€ 
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9.2 
Entre DIN A3 (297x420 mm) i DIN A2 (420x594 mm) 7,45€ 

Entre DIN A2 (420x594 mm) i DIN A1 (594x841 mm) 8,87€ 

Entre DIN A1 (594x841 mm) i DIN A0 (841x1189 mm) 10,42€ 

10 Fotocòpies 

10.1 Copia de plànols preu m/l. 2,74€ 

10.2 Fotocòpies en color DIN-A4 1,69€ 

10.3 Fotocòpies en color DIN-A3 2,43€ 

Epígraf 

cinquè 

 

Drets d’examen per convocatòria de places a l’Ajuntament d’Argentona 

1 
Per convocatòries del grup A1 

25,00€ 

2 
Per convocatòries del grup A2 

20,00€ 

3 
Per convocatòries del grup B 

18,00€ 

4 Per convocatòries del grup C1 15,00€ 

5 Per convocatòries del grup C2 10,00€ 

6 Per convocatòries del grup AP 5,00€ 

Epígraf 

sisè 

Altres expedients i documents 

 

1 
Per qualsevol altre expedient o document que no 

està expressament tarifat 
4,28€ 

2 
Per registre d’animals de companyia, que es porti a 

terme dins de les campanyes de promoció per censar 

animals 

3,64€ 
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3 
Per registre d’animals de companyia, que es porti a 

terme fora de les campanyes de promoció per censar 

animals 

7,29€ 

Epígraf 

setè 

Còpia de documents  de l’arxiu històric que s’expedeixin a instància de 

particulars /persones físiques o jurídiques 

1 Per còpia de documents històrics 

1.1 Fotocòpia normal  DIN A4 0,22€ 

1.2 Fotocòpia normal  DIN A3 0,43€ 

1.3 Fotocòpia en color  DIN A 4 1,88€ 

1.4 Fotocòpia en color  DIN A 3 2,96€ 

1.5 Escanejar fotografies i/o documents 7,24€ 

1.6 Còpia de documents amb format gran, preu m/l 2,74€ 

 

Article 8è.- Acreditament. 

 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que inicia 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 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 9è.- Declaració i ingrés. 

 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el model a determinar per 

l’Ajuntament, que s’acompanyarà 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. 

 

Article 10è.- Infraccions i sancions. 
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 

aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  

l’ Ordenança General. 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província, i serà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 

Darrera modificació inclosa en el text refós: 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&12/022019022460.pdf&1 

 

 

mailto:oac@argentona.cat

