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TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per R.D.L. 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per expedició 
de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 

ARTICLE 2 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 en 
què intervingui l'Administració o les autoritats municipals. 

2. 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. 

3. 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 quals 
aquest Ajuntament exigeixi un preu públic. 

ARTICLE 3 SUBJECTE PASSIU 

Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que 
sol·licitin, provoquin o en d’interès de les quals redundi la tramitació de l’expedient o el 
document de què es tracti.  

ARTICLE 4 SUCCESSORS I RESPONSABLES 

1. SUCCESSORS. Pel que fa a la successió de persones físiques, de persones jurídiques i 
d’entitats sense personalitat, regirà el que disposen els articles 39 i 40 de la Llei 58/2003 de 
17 de desembre, general tributària. 

2. RESPONSABLES. Pel que fa als responsables del deute tributari caldrà atenir-se al que 
disposen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

ARTICLE 5 EXEMPCIONS SUBJECTIVES 

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies: 

1) Haver estat declarades pobres per precepte legal. 

2) Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat. 

3) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel  que fa als expedients que han de fer 
efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagin estat declarats pobres. O bé 
estar en tràmits per a la concessió de l'esmentat benefici pel que fa als documents destinats a 
aconseguir-lo. 

 ARTICLE 6 QUOTA TRIBUTÀRIA 
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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. 

1. 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. 

2. Les quotes que 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. 

ARTICLE 7 TARIFES 

Les tarifes a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 

 

Epígraf  Euros  

Per cada document  que s'expedeix a instància de part  1,85 

Altres documents, per cadascun 1,80 

Avanços liquidacions de plusvàlues 17,50 

Altres certificats, per cada plec 3,50 

Informes a instància de part, amb o  sense certificació, que no requereixin visita 
d’inspecció 17,50 

Informes a instància de part, amb o  sense certificació, que requereixin visita 
d’inspecció.  

En aquells casos que l’Ajuntament disposi de reportatge fotogràfic 

 

33,50 

33,50 

Mesuraments sonomètrics: mesuraments realitzats de conformitat amb el que preveu 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el seu reglament, adaptant-se els 
seus annexos: 

 

a) a partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i 
negatiu en horari festiu i nocturn, per hora del funcionari 56,30 

b) a partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i 
negatiu en horari laboral i nocturn, per hora del funcionari 47’80 

c) a partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i 
negatiu en horari festiu i diürn, per hora del funcionari 47,80 

d) a partir del segon mesurament sonomètric (interior o exterior) a petició de part i 
negatiu en horari laboral i diürn, per hora del funcionari 34,15 

Fotocòpies documents expedients municipals cada una 0,33 

Ordenances Fiscals per llibre 33,50 

Certificacions literals de padrons 15,10 

Certificacions de règim urbanístic 50,00 
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Altres certificats de caràcter urbanístic 25,00 

Certificats d’antiguitat i legalitat de les finques 27,75 

Inscripció registre censal municipal gossos 38,00 

Tramitació llicencia titulars gossos potencialment perillosos 53,00 

Altes, transmissions i baixes de finques rústiques i urbanes 5,65 

Instàncies de rectificacions d'errors 1,80 

Resguards provisionals de constitució de dipòsits per formar part en subhastes o 
concursos, es fixarà el 4 per cent del seu import.  

Aprovació d'estudis de detall urbanístic, aprovació de plans parcials, plans especials i 
reparcel·lacions d’iniciativa privada i modificació dels mateixos, per Ha 451,00 

Per còpia de plans d'ordenació urbana per m2 del document tècnic original i amb un 
mínim d'1 m2 47,35 

Per còpia de plànols d'ordenació urbana per m2 del document tècnic original i amb un 
mínim d'1 m2 10,90 

Assenyalament d'alienacions i rasants quan l'establiment forma part d'un expedient 
per llicència d’obres, per metre lineal de façana o fracció          7,00 

Reconeixement i inspeccions amb informes:  

Habitatges 41,50 

Comerços 54,40 

Indústries 82,35 

Altres  serveis de  caràcter  urbanístic  o relacionats amb el Serveis Tècnics 
municipals no compresos en l’epígraf anterior  

Per cada m.l. o fracció quan aquest sigui el model aplicable 2,90 

Per cada m2 o fracció quan aquest sigui el model aplicable 1,80 

Per cada m3 o fracció quan aquest sigui el model aplicable 1,25 

Mínims quan el servei afecti a:  

Habitatges 14,25 

Comerços 20,50 

Indústries 27,20 
Inspeccions d’instal·lacions d’edificis, habitatges o locals efectuades a instancia 
particular o d’ofici, en particular aquelles en que es detectin utilitzacions i situacions 
anòmales dels habitatges. 

Per cada expedient incoat per la utilització anòmala d’un habitatge o d’un edifici 
d’habitatges (habitatges declarats buits o permanentment desocupats)  

530,00 
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ARTICLE 8 BONIFICACIONS DE LA QUOTA 

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la 
tarifa d'aquesta taxa. 

ARTICLE 9 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 10 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. 

3. 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 lliuraran ni es remetran si prèviament no  s'ha 
satisfet la quota tributària corresponent. 

ARTICLE 11 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. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 24 
d'octubre de 1989 i modificada per acords del Ple de data 12 de desembre de 1991, de data 29 
de desembre de 1992, de data 23 de desembre de 1993, de data 27 de desembre de 1994, de 
data 11 d'octubre de 1995, de data 5 de novembre de 1996, de data 30 d'octubre de 1997, de 
data 10 de desembre de 1998, de data 24 de desembre de 1999, de data 10 d’octubre de 
2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre de 2002, de data 31 d’octubre de 
2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de novembre de 2005, de data 14 de desembre 
de 2006, de data 13 de desembre de 2007, de data 27 d’octubre de 2008, de data 16 
d’octubre de 2009,de data 25 d’octubre de 2010 , de data 30 d’octubre de 2012, de data 23 
d’octubre de 2013, de data 19 de desembre de 2014, de data 27 d’octubre de 2016 i de data 
22 de desembre de 2017, i tal com queda redactada regirà des de l'1 de gener del 2018 fins a 
la seva modificació o derogació. 

 

Sant Joan Despí, 2 de gener de 2018. 

 
 


