ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
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 20 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, mitjançant el 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.
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'expedient de què 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'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
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36 de la Llei General
Tributària.

2. 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, 41, 42 i 43 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.
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.
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
que conte‚ el següent article.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació complerta, 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.
3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors en un 50 per cent
quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients
que motivin l'acreditament.
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els següents epígrafs:
1. Epígraf primer. Censos de població d'habitants.
1.1.

Certificacions d'empadronament en el cens de la població vigent

4,50 €

1.2.

De censos anteriors

1.3.

Volant d'empadronament

2,50 €

1.4.

Certificacions de conducta

4,50 €

1.5.

Certificats de convivència i residència

4,50 €

1.6.

Certificat únic

4,50 €

11,00 €

1.7.

Inspecció ocular del tècnic

43,00 €

1.8.

Tramitació document a Benestar Social

26,50 €

2. Epígraf segon. Certificacions i compulses
2.1.

Certificació de documents o acords municipals

11,00 €

2.2.

Les altres certificacions

4,50 €

2.3.

La diligència de confrontació de documents

4,50 €

2.4.

De 1 a 5 fotocòpies confrontades

4,50 €

2.5.

De 5 a 10 fotocòpies confrontades

2,50 €

2.6.

De 10 a 25 fotocòpies confrontades

1,50 €

2.7.

Mes de 25 fotocòpies confrontades

1,00 €

2.8.

Diligència de confrontació plànols cadastrals, plànols projectes
municipals i similars

11,00 €

3. Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les oficines municipals.
3.1.

Expedició nota cadastre per cada finca

3.2.

Per expedició de certificacions i informes d’expedients

3.3.

Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia per cada foli

3.4.

Altes construcció urbana i modificació propietat vertical Model 902 87,00 €

3.5.

Transmissions de domini rústic

16,50 €

3.6.

Transmissions de domini urbà

27,50 €

3.7.

Canvi de cultiu, segregació i agrupació de finques rústica

16,50 €

3.8.

Fotocòpies Cadastre

3.9.

Segregació – agrupació de finques Model 902

3.10. Per cada fotografia impresa informe PL

4,50 €
36,00 €
0,15 €

3,00 €
45,00 €
6,50 €

4. Epígraf quart. Documents relatius a serveis d'urbanisme
4.1.

Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis

4.2.

Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics

143,00 €
60,00 €

sol·licitada a instància de part
4.3.

Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terreny
o consulta per a edificació a instància de part

60,00 €

4.4.

Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres

11,50 €

4.5.

Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en
valoració de danys per incendis i altres peritatges sobre edificis:
4.5.1. Fins a 601,01 € de danys o valor

55,50 €

4.5.2. De 601,02 € a 6.010.12 €

112,00 €

4.5.3. De més d’6.010.12 €

168,00 €

4.6.

Obtenció de certificat de règim urbanístic

60,00 €

4.7.

Certificat d’urbana o rústica amb informe previ

36,00 €

4.8.

Certificat d’urbana o rústica sense informe previ

17,00 €

4.9.

Fotocòpia exemplar normativa urbanística PGOU

88,00 €

4.10. Fotocòpia del plànol del PGOU
4.10.1.a)
digital

Còpia exemplar normativa urbanística PGOU format

12,00 €
30,50 €

4.11. Tramitació projecte telecomunicacions (Localret)

25,50 €

4.12. Expedició CD -documentació d'obres

11,00 €

4.13. Per cada informe urbanístic de comptabilitat del projecte o
l’activitat amb el planejament urbanístic

60,00 €

4.14. Per cada informe dels serveis tècnics municipals en referència a les
matèries que són de competència de l’ajuntament

150,00 €

5. Epígraf cinquè. Altres expedients o documents
5.1.

Per qualsevol altre expedient o document que no està
expressament tarifat

5.2.

Autoritzacions d’assentaments d’abellars d’acord amb l’Ordre
d’11 d’abril 2001 per cada unitat amb un mínim de 30,00 €

5.3.

Certificacions del cens d'animals

5.4.

Gossos - Bosses recollida excrements

5.5.

Tramitació i/o concessió de llicències tinença d'animals

11,00 €
2,50 €
10,00 €
0,80 €
46,00 €

potencialment perillosos
5.6.

Autorització per celebració de matrimoni civil a la casa consistorial

5.7.

Expedició duplicat carnet de la Biblioteca Municipal

5.8.

Drets d'examen

30,00 €

5.9.

Autorització de connexió al servei d'aigua municipal

77,46 €

5.10. Canvi de titularitat subministrament aigua

46,00 €
1,00 €

24,57 €

5.11. Còpies de CD i DVD

0,50 €

5.12. Còpia impressió blanc i negre (preu per pàgina)

0,15 €

5.13. Fotocòpia en blanc i negre (preu per pàgina)

0,15 €

5.14. Fotocòpia en color (preu per pàgina)

0,30 €

5.15. Enviament de fax (preu per pàgina)

0,25 €

Article 8è. Bonificacions de la quota
a) S'estableix una bonificació de la tarifa 5.8 de Drets d'examen en els casos següents:
- 50% de la quota, en el cas que el subjecte passiu estigui en situació de desocupació.
- 100% de la quota, en el supòsit que el subjecte passiu estigui en situació de
desocupació i no percebi cap prestació econòmica.
Caldrà justificar la situació que correspongui en el moment de realitzar el pagament de
la taxa, mitjançant la presentació de la documentació següent:
- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS),
a data actual.
- Informe dels períodes de desocupació, emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat
(OTG), a data actual.
b)Estaran exempts de la taxa aquells documents o certificacions que siguin sol·licitats
en relació amb les prestacions dels serveis socials i de l'assistència social de la Seguretat
Social, incloent-hi la tramitació de la Renda mínima d'inserció (Pirmi) i de la pensió no
contributiva de la seguretat social, excepte en els casos de compliment de les
obligacions alimentícies a favor del cònjuge i fills i quan es tracti d'obligacions contretes
pel beneficiari en l'àmbit de la Seguretat Social.
c) No es concedirà cap bonificació més en els imports de les quotes tributàries
relacionats en aquesta ordenança fiscal.
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 perquè redundi
en benefici seu.
Article 10è. Declaració i ingrés
a) La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, en el moment de realitzar la sol·licitud.
b) Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, 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 a 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.
c) 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 fet la quota tributària corresponent.
d) Es repercutirà el cost dels anuncis als butlletins oficials i als diaris que siguin
necessaris per donar compliment a les informacions públiques preceptives, segons la
normativa aplicable, als subjectes passius que corresponguin.
Article 11è. 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 disposen els articles 183, 184, 185 i
concordants de la Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Roquetes,
en la sessió extraordinària de data 10 d'octubre de 2019 i publicada al BOP de Tarragona
de data 11 de desembre de 2019.
Roquetes, 18 de desembre de 2019
La secretària acctal.,

Vist i plau
L'alcalde,

M. Teresa Piñol Piñol

Francesc A. Gas Ferré

