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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 

 
 
Article 1er. Fonaments 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 disposen els articles 15 a 19 
del Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que regirà per la present ordenança 
fiscal, de la qual les normes atenen al que es preveu en l'article 57 del citat Text Refús. 
 
Article 2on. Fet imponible. 
 
 1. Constitueix el fet imponible de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i d'expedients de que entenguin 
l'Administració o les autoritats municipals. 
 2. A aquest efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa 
que hagi estat provocada pel particular o redundi en el seu benefici, encara que no hagi sol·licitud expressa 
de l'interessat. 
 3. No estarà subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris pel compliment 
d'obligacions fiscals, així com les consultes tributaries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els 
recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o 
realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de bens de 
domini públic municipal, que estiguin gravats per altre taxa municipal o pels que s'exigeixi un preu públic per 
aquest Ajuntament. 
 
Article 3er. Subjecte Passiu. 
 
Són Subjectes Passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a les que es refereix l'article 
35.4 de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquin o al l'interès dels quals redundi la tramitació del 
document o expedient de que es tracti. 
 
Article 4.- Responsables 
 

1. Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 42 
de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 
43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5e. Exempcions Subjectives. 
 
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en els que concorren alguna de les següents circumstàncies: 
 1- Haver estat declarats pobres per precepte legal. 
 2- Estar inscrits en el Padró de beneficència com a pobres de solemnitat. 
 3- Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte als expedients que han de sortir efectes, 
precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres. 
 
Article 6e. Quota Tributària. 
 
 1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa senyalada segons la naturalesa dels 
documents o expedients a tramitar, d'acord amb la Tarifa que conté 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 de la seva iniciació fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i notificació a 
l'interessat de l'acord recaigut. 
 3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementarà en un 50 per 100 quan els 
interessats sol·licitessin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivessin el guany. 
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Article 7e. Tarifa. 
 
La tarifa a que es refereix l'article 6 s'estructura en els següents epígrafs: 
 
EPIGRAF PRIMER: PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT Euros 
1. Títols, nomenaments i credencials   0 
 
EPIGRAF SEGON: CENSOS DE POBLACIÓ D'HABITANTS   
1. Altes, baixes i alteracions en el Padró d'habitants   0 
2. Certificacions informatitzades del Padró d'habitants   
 . Certificat de residència per a viatjar   0 
 . Certificats de residència per a viatjar expedit mitjançant  
   els Caixers de l'entitat financera Cost 
  facturat  
  per l'entitat 
 
 . Certificat d'empadronament  0 
 . Certificat de convivència  0 
3. Certificats de dades del Padró d’Habitants que  
       no figurin en suport informàtic   7,20 
4. Certificats de pensions  0 
5. Altres documents o certificats   3’60 
       
EPÍGRAF TERCER: CERTIFICACIONS I COMPULSES   
1. Certificació de documents o acords municipals   7,20 
2. La diligència de coteig de documents, per full   0’55 
3. Pel bastanteig de poders que hagin de sortir efectes en les   
   Oficines municipals  10’90 
4. Certificació acreditativa d’exposició pública d’edictes a particulars   7,20  
5. Certificats de conducta   3’60 
6. Les demés certificacions   7,20 
 
EPÍGRAF QUART: DOCUMENTS EXPEDITS O ESTESOS PER LES OFICINES MUNICIPALS 
1. Expedició de certificacions estat actual locals, establiments o   
   activitats   7,20 
2. Per cada compareixença davant l'alcaldia per a qualsevol finalitat   
   amb constància per escrit sol·licitada per l'interessat   3’60 
3. Pel visat de documents en general, no expressament tarifats,   
   per cada full   0’55 
4. Per cada còpia:     
de document que s'expedeixi per còpia   0’70 
de plànol que s'expedeixi per còpia   1’80 
5. Per cada document per xerocòpia autoritzat per certificació, per unitat    1’30 
6. Per concessió llicència d'obertura d'establiments o acte administratiu  
   de control de declaració responsable o comunicació prèvia 15,70 
7. Altres documents   7,20 
 
EPÍGRAF CINQUÈ: DOCUMENTS RELATIUS A SERVEIS D’URBANISME 
1. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics, 
   sol·licitada a instància de part.    
 . Cèdula urbanística 31,45 
 . Certificat d'antiguitat 31,45 
 . Certificat de final d'obres 25,35 
 . Certificat d' innecessarietat de parcel·lació 31,45 
 . Certificat d'usos 34,58 
 . Certificat de situació llicència 15,65 
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 . Certificat de no infraccions 31,45 
2. Per cada informe o certificat que s’expedeixi i que no estigui al           31,45 
    punt anterior  
3. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de ròtuls i mostres  15,65  
4. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc., 
   per cada metre quadrat o fracció de plànol (gts.cop+gts.adm.) cost real  
5. Per expedició de còpies de plànols obrants en expedient de  
   concessió de llicències d’obres, per cada metre quadrat o secció 
   de plànol (gts.cop+gts.adm) cost real 
6. Consulta sobre ordenança d'edificacions     4’80 
7. Les llicències per a obres es reintegraran amb un segell equivalent   
   al 0.5% de l' import de la llicència, amb un mínim de     1’30 
8. Certificats de qualificació de l’àmbit comercial (llei 8/2009) 148,10 
9. Altres certificats d’especial dificultat tècnica 148,10 
10. Certificacions cadastrals descriptives - gràfiques i literals                       16,00 
 
EPIGRAF SISÈ: CONTRACTACIÓ D'OBRES I SERVEIS.   
1. Constitució, substitució i devolució de fiances per licitacions i   
   obres municipals, per cada acte   3’60 
2. Certificació d'obres, per cada una 10’90 
3. Actes de recepció d'obres, cada una 10’90 
4. Altres documents 10’90 
       
EPIGRAF SETÈ: ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS.   
1. Per qualsevol altre expedient o document no expressament   
   tarifats   7,20 
2. En tots els permisos de canvi de titularitat d’establiments,  
   qualsevol que sigui la seva naturalesa 50,00 
3. Títol de propietat de sepultures, obtenció, canvi o duplicitat 21,75 
4. Expedició de permisos d'armes 14,50 
       
EPIGRAF VUITÈ: POLICIA LOCAL    
1. Certificacions sobre senyals o situació de trànsit:   
 - Senyalitzacions horitzontals i verticals, o senyalització semafòrica, 
 sense inclusió de plànol   7,20 
 - Senyalitzacions horitzontals i verticals, o senyalització semafòrica, 
 amb inclusió de plànol  10’90 

- Situacions i característiques automàtiques de l’encreuament, amb 
distància o direccions i girs de circulació, sense inclusió de plànol   7,20 
- Situacions i característiques automàtiques de l’encreuament, amb 
distància o direccions i girs de circulació, amb inclusió de plànol  10’90 

 - Aturades d’autobús i establiments de vehicles en general, itineraris 
 i recorreguts, sense inclusió de plànol   7,20 
 - Aturades d’autobús i establiments de vehicles en general, itineraris 
 i recorreguts, amb inclusió de plànol  10’90 
2. Confecció d’extracte informatiu per accident de trànsit  54,40 
3. Confecció d’un informe per accident de trànsit  108,75 
4. Informació sobre dades relatives a un succés en que hagi intervingut 
la Policia Local, diferents des especificats en els punts 2 i 3 
anteriors, quan no impliqui desplaçament de personal  10’90 
5. Informació sobre dades relatives a un succés en que hagi intervingut 
la Policia Local, diferents des especificats en els punts 2 i 3 
anteriors, quan sigui necessari el desplaçament de personal 21,75 
6. Altres informes, sense inclusió de plànol   7,20 
7. Altres informes, amb inclusió de plànol 10’90 
8. Autorització de sortida de menors a l’estranger   7’20 
9. Informe de Càlcul de distàncies   7’20 
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10. Expedició de Targeta ACIRE   9’30 
11. Expedició de Targeta Especial d’Autorització per a la Circulació i Estacionament   9’30 
12. Expedició de Targeta d’Armes 15’45 
 
EPIGRAF NOVÈ: SERVEIS SOCIALS 
1. Targeta d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda 10’45 
 
Article 8e. Bonificacions de la quota. 
 
No es concedirà bonificació dels imports de les quotes tributaries senyalades a la Tarifa de aquesta Taxa. 
 
Article 9e. Dret a percebre. 
 

1. S'acreditarà la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la 
tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut. 

2. En els casos als quals es refereix el número 2 de l'article 2on., el dret a percebre es produeix quan es 
donin les circumstàncies que prevegin l'actuació municipal d'ofici o quan s'iniciï sense prèvia sol·licitud de 
l'interessat però redundi en el seu benefici. 
 
Article 10e. Declaració i ingrés. 
 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, pel procediment del segell municipal adherit a l'escrit de 
sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en aquests mateixos si aquell escrit no existís, o la 
sol·licitud no fora expressa. 

2. Els escrits rebuts pels conductes als quals fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que no 
venguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no els hi podran donar curs sense que 
subsani la deficiència, pel que es requerirà a l'interessat per a que, en el termini de deu dies aboni les quotes 
corresponents amb l'apercebiment de que, transcorregut aquest termini sense efectuar-lo, es tindran els escrits per 
no presentats i serà arxivada la sol·licitud. 

3. Les certificacions o documents que expedeixi l'Administració Municipal en virtut d'ofici de Jutjats o 
Tribunals per a tota classe de pleits, no s'entregaran ni remetran sense que prèviament s'hagi satisfet la 
corresponent quota tributària. 
 
Article 11e. Infraccions i sancions. 
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa als articles 178 i següents de la Llei General Tributaria i la 
resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.  
 
Disposició final 
La present modificació de l’ Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 27 de 
gener de 2015, entrarà en vigor l’endemà d’ haver-se publicat en el BOIB, romanent en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa”. 

 
 
 
Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 172 de 13 de desembre de 2003.  
Modificacions:  
- BOIB núm. 193 de 25 de desembre de 2007  
- BOIB núm. 120 de 17 d’agost de 2010  
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011 
- BOIB núm.19, de 7 de febrer de 2013 
- BOIB núm. 174 de 19 de desembre de 2013 
- BOIB núm. 40 de 21 de març de 2015 
 


