
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedudes 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 disposat en els articles 58, 15 a 19 i 20 a 27 de la Llei 39/88 de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
expedició de documents administratius, que es regirà per la present ordenança. 
 
Article 2.- Fet imposable 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació a instància de part, dels documents que expedisca i d’expedients 
dels quals entenga l’Ajuntament , que es concreten en la tarifa d’aquesta ordenança. 
2.- A aquests efectes , s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que haja sigut provocada pel particular o redunde en el seu benefici, 
encara que no haja sol·licitud expressa de l’interessat. 
3.- No estarà subjecta a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris 
per al compliment d’obligacions fiscals, aixina com expedients de devolució d’ingressos 
indeguts, els recursos amnistratius contra resolucions municipals de qualsevol tipus, els 
que presenten o s’expedisquen a funcionaris municipals per actuacions administratives 
relacionades amb la seua condició de funcionaris, i els corresponents a la prestació de 
serveis o realització privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic 
municipal, i aquells que estiguen gravats per altra taxa o preu públic  municipal. 
 
Article 3.- Subjectes passius  
Són subjectes passius contribuients les persones físiques i jurídiques i les entitats a les 
quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten, provoquen o 
en interès del qual es tramite el document o expedients del qual es tracte. 
 
Article 4.- Responsables 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals fa referència l’article 38.1 i 369 de la Llei 
General Tributària. 
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supostos i amb l’abast que assnyala l’article 40 de la Llei General Tributrària. 
 
Article 5.- Exempcions subjectiva, reduccions i bonificacions  
D’acord amb el previst en els articles 10 b) de la Llei General Tributària i 9 de la Llei 
39/1988 reguladora de les Hisendes Locals, no es reconeixerà cap benefici tributari que 
no estiga previst en disposicions legals vigents. 
 
Article 6.- Quota tributària 
1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assnyalada 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 del qual es tracte, des de la seua iniciació fins la resolució final, 
incloent la certificació i notificació a l’interessat de l’acord corresponent. 
Article 7.- Tarifes 
La present taxa es regularà per les següents tarifes: 
1.- Confrontació i compulses per document........................................ 2,00 € 
2.- Certificats d’empadronament, residència i veïnat.......................... 3,00 € 
3.- Validació de poders amb efectes en expedients municipals .......... 6,00 € 
4.- Certificats administratius ............................................................... 6,00 € 
5.- Exemplar d’ordenances municipals.................................................18,00 €/ per unitat 
 
Article 8.-  Obligació de contribuir 
Naix l’obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que inicie la tramitació dels 
documents i expedients subjectes al tribut  
 
Article 9.- Normes de gestió 
1.- Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran per cada expedient tramitat o per 
cada document sol·licitat 
2.- Els funcionaris municipals de l’oficina que corresponga no admetran per a la seua 
tramitació cap escrit, ni lliuraran als interessats, documents que, estant subjectes al 
pagament de la taxa, no acrediten haver efectuat el pagament de la mateixa. 
3.- No obstant l’establert en l’apartat anterior, els documents rebuts per algun dels 
mitjos previstos en l’article 38 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, seran admesos 
privisonalment, però no podran tramitar-se sense que s’haja fet efectiva la taxa; a tal fi 
es requerirà a l’interessat per a que en el termini màxim de deu dies ingresse la quota 
corresponent. En cas contrari els documents s’arxivaran sense més tràmit. 
4.- Les certificacions o documents que expedisca l’Ajuntament mitjançant oficis de 
Jutjats o Tribunals per a tota classe de procediments i jurisdiccions, a instància de part, 
no es lliuraran sense que prèviament s’haja satisfet la corresponent quota tributària . No 
estaran subjectes al pagament d’aquesta taxa les que se sol·liciten d’ofici per 
l’Administració de Justícia. 
5.- El fet de que el sol·licitat pels interessats siga desestimat o no siga possible concedir-
lo en els termes sol·licitats, no eximeix de l’obligació del pagament de la taxa 
corresponent a l’actuació administrativa realitzada. 
 
Article 10.- Infraccions i sancions  
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, aixina com a les sancions que 
corresponguen, s’estarà al disposat en la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent a la publicació del seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província , estant en vigor fins la seua modificació o 
derogació expresses.   
 



 


