ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1r. Fonament
Fent ús de les facultats que concedeixen els 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 d’acord amb allò que disposen els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació del servei
d’expedició de documents administratius, que s’ha de regir per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de
l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Els organismes autònoms depenents de l’Ajuntament es regiran tanmateix per
aquesta ordenança en la prestació del servei d’expedició dels seus documents
administratius.
Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa, l’activitat municipal, tècnica i
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de
tota classe de documents i expedients que expedeixi i que siguin competència de
l’administració o les autoritats municipals.
2.- Amb aquesta finalitat, s’ha d’entendre tramitada, a instància de part, qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular, o redundi en
el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.
3.- No ha d’estar subjecte a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients
necessaris per al compliment d’obligacions fiscals i per a la sol·licitud de beques
escolars, els certificats que es sol·licitin per acreditar el canvi de nom de les vies
públiques o el canvi de numeració cadastral de les finques que aprovi l’Ajuntament,
els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra
resolucions municipals de qualsevol índole. Tampoc no ho estaran els relatius a la
prestació de competències municipals 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 s’exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament.
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, prorroguin i
en l’interès dels quals redundi la tramitació del document o expedient que es tracti.
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Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei
general tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, i
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el
supòsit i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è. Acreditament
La taxa per expedició de documents administratius s’acredita i neix l’obligació de
contribuir, en el moment en què es presenta la sol·licitud que inicia l’activitat o
expedient municipal, la qual no es realitzarà o tramitarà si no s’efectua el pagament
corresponent. En les actuacions municipals subjectes a la taxa i que no s’originin
per una sol·licitud expressa de l’interessat, el meritament es produirà en el moment
que s’iniciï l’actuació municipal.
Article 6è. Quota tributària
1.- La quota tributària es determina per una quantitat fixa o variable, segons la
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb la tarifa
que conté l’article següent.
2.- La quota de la tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient que es tracti, des de la seva iniciació fins a la resolució final,
inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’acord adoptat.
3.- En les quotes que s’acreditin per aplicació de les tarifes d’aquesta Ordenança,
no s’hi comprenen els honoraris de professionals i perits que no tinguin la condició
de personal al servei d’aquesta Administració municipal.
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els següents epígrafs:
Epígraf primer: Certificacions i informes
1.-

Certificacions referides a actes o documents, el primer full en plec ......7,46 €
En aquestes, per cada full de més ....................................................................0,79 €

2.-

Certificats de serveis facultatius ...................................................................... 87,25 €
Per cada cèdula urbanística o informe sobre el règim d’edificació ..... 53,63 €

3.-

Certificats relatius a dades dels padrons cobratoris o matrícules de
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Tributs, o preus públics, per la informació de cada registre .....................7,46 €
4.-

Certificats acreditatius referència cadastral (per delegació de GTC) ......7,46 €

5.-

Certificats relatius a dades del cadastre:
- Per les dades corresponents a cada parcel·la............................................7,46 €
- Per les dades corresponents a cada parcel·la, amb informació
gràfica. ................................................................................................................. 12,34 €

6.-

Altres certificacions ............................................................................................. 11,61 €

7.-

Informació de dades del cadastre:

8.-

-

Cèdula municipal finca urbana (DIN A4 ó A3)) .....................................9,25 €

-

Plànol d’emplaçament o adreça (DIN A4) ...............................................2,36 €

-

Plànol d’emplaçament o adreça (DIN A3) ...............................................3,10 €

-

Croquis de parcel·la (CU1), per cada planta ...........................................5,51 €

-

Fotografia parcel·la ..........................................................................................4,30 €

-

Fitxa dades parcel·la..................................................................................... 10,92 €

Certificats del padró d’habitants:
- Certificat d’empadronament ...........................................................................7,46 €
- Certificat d’anotacions i moviments del padró d’habitants, de més
d’un any d’antiguitat, a més de l’import anterior, per cada anotació
o moviment que es certifiqui.........................................................................0,73 €
- Certificat de dades de Padró municipal, per cada extracció. ............. 18,38 €

9.-

Proposta municipal d’adequació de l’habitatge......................................... 50,00 €

Els imports detallats en el present epígraf es multiplicaran per 1,20 quan les
certificacions o informes a lliurar corresponguin a dades de més de quatre anys
anteriors al de la data en què es sol·liciten.
Epígraf segon: Expedició de còpies
1.-

Per cada còpia d’ordenances i documents administratius a base de folis,
per cada full..............................................................................................................0,68 €

2.-

Per cada còpia de l’edició enquadernada d’Ordenances municipals
reguladores dels tributs i preus públics........................................................ 30,31 €

3.-

Llistat viari municipal:

4.-

-

en paper ......................................................................................................... 12,44 €

-

en format digital (access o excel) ...............................................................7,93 €

Expedició de còpies de plànols (informació no digital):
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-

Parcel·lari rústica (DIN A3) ............................................................................4,57 €

5.- Expedició de còpia de plànols d’edificació corresponents a un
projecte constructiu presentat pel promotor:
Per cada còpia ................................................................................................................ 47,28 €
6.- Expedició de documentació del Pla General d’Ordenació Urbana:
- Documentació completa
Plànols i documentació en blanc i negre .............................................................407,97 €
Plànols i documentació a color ...............................................................................770,41 €
-

Per parts

Memòria ..............................................................................................................................9,25 €
Programa d’Actuació i Estudi Econòmic Financer...................................................9,25 €
Normativa......................................................................................................................... 45,54 €
-

Plànols normatius

Sèrie 1/50.000, a color ...................................................................................................9,25 €
Sèrie 1/10.000, a color, Règim.................................................................................. 27,42 €
Sèrie 1/5.000, en blanc i negre................................................................................. 54,68 €
Sèrie 1/5.000, a color.................................................................................................136,15 €
Sèrie 1/1000, en blanc i negre ..............................................................................226,70 €
Sèrie 1/1000, a color..................................................................................................498,53 €
-

Plànols Informatius

Infrastructures, en color 1/20.000, per unitat de plànol ......................................9,25 €
Creixement, en color 1/20.000, per unitat de plànol............................................9,25 €
No urbanitzable, en color 1/20.000, per unitat de plànol ...................................9,25 €
Sanejament, a color 1/10.000, per unitat de plànol ......................................... 27,42 €
Unitat de plànol 1/1000 ó 1/5000 en blanc i negre.............................................9,25 €
Unitat de plànol 1/1000 ó 1/6000 en color......................................................... 13,81 €
Els imports detallats en el present epígraf es multiplicaran per 1,20 quan les còpies
a lliurar, corresponguin a dades de més de quatre anys anteriors al de la data en
què es sol·licitin.
Epígraf tercer: compulses, validacions i legalitzacions
1.-

Compulsa de documents, per cada document.............................................7,72 €

2.-

Validació de poders ...............................................................................................7,72 €

3.-

Legalització de documents, per cada diligència............................................7,72 €
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Epígraf quart: Expedients administratius
1.-

Tramitació de sol·licitud d’idoneïtat d’emplaçament ............................... 94,45 €

2.- Expedients de pròrroga de llicències municipals, no regulada per
l’ordenança específica. ................................................................................................. 22,95 €
3.-

Expedient d’autorització d’instal·lació de grues ......................................... 38,87 €

4.-

Per visites de comprovació:
- Amb intervenció de Tècnic Municipal ........................................................ 97,75 €
- Amb intervenció de la Inspecció Municipal.............................................. 49,12 €

5.- Expedient d’homologació municipal d’empresa de gestió de residus:237,63 €
6.- Qualsevol altre expedient no tarifat expressament ...................................... 28,57 €
Epígraf cinquè: drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de
l’Ajuntament, en propietat, segons el grup o titulació a què correspongui el lloc:
1.- Grup A1 o titulació superior................................................................................ 41,44 €
2.- Grup A2 o titulació mitjana ................................................................................. 35,61 €
3.- Grup C1 o titulació de batxiller superior o FP II............................................ 29,68 €
4.- Grup C2 o titulació de Graduat escolar o FP I ............................................... 23,85 €
5.- Agrupació professional o estudis primaris...................................................... 17,91 €
Article 8è. Exempcions i bonificacions
1.- Gaudiran d’exempció:
1.1.- Els documents lliurats o presentats a instància o interès de:
a) Administracions públiques
b) Els contribuents que tinguin uns ingressos anuals, que sumats amb els de qui
convisquin amb ells, no superin el salari mínim interprofessional i que no tinguin
propietats susceptibles d’originar rendiments.
c) Treballadors de l’Ajuntament de Reus, quan els documents lliurats obeeixin a la
relació funcionarial o laboral amb l’administració.
1.2.- Dels drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, les
persones que estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte
de subsidi.
1.3.- Els certificats de béns que es lliurin per acreditar la no possessió de béns d’una
persona, davant organismes oficials ,com a documentació d’obligada presentació
per a la tramitació d’un expedient.
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2.- Llevat els supòsits assenyalats, no es concedirà cap exempció ni bonificació en el
pagament de la taxa.
3.- Per a la concessió de les exempcions contemplades en els apartats anteriors,
serà necessari que els documents presentats o sol·licitats tinguin directa relació
amb les condicions i circumstàncies que hagin originat l’exempció, i s’haurà
d’acreditar mitjançant el documental oportú, restant en l’expedient constància de la
causa que l’origina.
Article 9è. Normes de gestió
1.- La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació, pel procediment de segell
municipal adherit, caixetí estampat o impressió mecànica en la sol·licitud de la
tramitació del document o expedient, o en aquests, si aquell escrit no existís.
2.- En els casos en que la taxa hagi meritat i no estigui autoliquidada, es practicarà
la liquidació corresponent, exigint-se el pagament del seu import al subjecte passiu
mitjançant ingrés directe.
3.- Els escrits rebuts pels conductes a què 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 vinguin reintegrats degudament, han
de ser atesos provisionalment, però no se’ls ha de poder donar curs sense que se’n
resolgui la deficiència. Amb aquesta finalitat s’ha de requerir l’interessat perquè, en
el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents, amb l’advertiment que,
transcorregut el termini esmentat sense efectuar-ho, els escrits es consideraran com
a no presentats i serà arxivada la sol·licitud.
Article 10è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i serà d’aplicació l’endemà de la mateixa data. Pel que fa a la vigència,
restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
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D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada provisionalment pel
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 6 de juliol de 2017, elevada de forma
automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el període d’informació pública i
publicada en el BOP núm. 184 el posterior dia 22 de setembre de 2017.
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