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

ARTICLE 1. FONAMENT

D’acord amb el que es disposa en els articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local i amb l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals s'estableix
la taxa per expedició de documents administratius.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa que es desenvolupe amb motiu de la trami -
tació,  a  instàncies  de part,  dels  documents  que expedisca i  expedients  que entenga l'Ajuntament,  que es
concreten en la tarifa d'aquesta ordenança.

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada la instància de part de qualsevol documentació administrativa que
haja sigut provocada pel particular o redunde en el seu benefici, encara que no haja intervingut una sol·licitud
expressa de l'interessat.

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que freturoses de personalitat jurídica, constituïsquen
una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que sol·liciten ,provoquen o resulten
beneficiades per la tramitació o expedició dels documents al fet que es refereix l'article 3.

ARTICLE 4. TARIFA

La tarifa al  fet que es refereix l'article anterior estarà constituïda per la classe o naturalesa del  document
tramitat o expedit per l'Administració municipal.

4.1. Concessions i llicències

CONCESSIONS I LLICÈNCIES  EUROS

Certificats servei urbanístic 13,22 euros (2.200 ptes)

Cèdules urbanístiques 13,22 euros (2.200 ptes)

Informes urbanístics 13,22 euros (2.200 ptes)

Validació de poders 6,01 euros (1.000 ptes)

Compulses realitzades Secretaria 3,01 euros (500 ptes)

Certificats empadronament 2,50 euros

Certificats de béns 2,50 euros

En aquells casos en què la sol·licitud de l'informe o certificat es realitze de forma telemàtica a través de la Seu
Electrònica, a les tarifes indicades se li aplicarà una reducció del  -- %. (*)



4.2. Treballs en reprografia i similars

COPIA PLANS DIN A-4 DIN A-3 DIN A-2 DIN A-1 DIN A-0

EUROS 1,20 

(200 ptes)

1,80 

(300 ptes)

3,01 

(500 ptes)

6,01 

(1.000 ptes)

9,02 

(1.500 ptes)

4.3.- Fotocòpies de plànols d'avió o vol aeri 1,80 euros (300 ptes).

4.4.- Còpia en CD de la normativa urbanística 30,05 euros (5.000 ptes) per còpia.

4.5.- Còpia en paper del planejament 721,21 euros (120.000 ptes), podent prorratejar-se.

ARTICLE 5. MERITACIÓ

1. Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que inicie la tramitació dels
documents i expedients subjectes al públic.

2. En els casos al fet que es refereix el numero 2 de l'article 2n, la meritació es produeix quan tinguen lloc les
circumstàncies que proveïsquen l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'inicie, amb la prèvia sol·licitud de
l'interessat, però redunde en el seu benefici.

ARTICLE 6. EXEMPCIONS

Estan exempts, els documents que tinguen per objecte el compliment de les obligacions tributàries, l'impuls
per a devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius, i el compliment pel mateix personal municipal
dels seus drets i obligacions quan afecten a la seua relació de serveis amb l'Ajuntament.

Es declara l'exempció del pagament de la taxa per a aquells que afecten als contribuents en els quals concór -
rega alguna de les següents circumstàncies:

a) Els que s'expedisquen a instàncies de l'estat, la comunitat autònoma, la província, el municipi o la manco-
munitat, sempre que no haja de fer-se efectiva en cap expedient promogut per un particular en benefici seu.

b) Els que s'expedisquen a instàncies d'òrgans civils, militars o judicials, o per organismes administratius, fins i 
tot l'expedició de documents a instàncies de particulars amb aqueixa fi.

c) Les sol·licituds, certificacions o qualsevol altra classe de documents que s'expedisquen, la finalitat dels  
quals siga, acreditar qualsevol relació laboral, funcionarial o de serveis entre l'Ajuntament i el seu personal.

d) Les sol·licituds, certificacions o informacions que hagen d'expedir-se a assegurats o pensionistes de la  
Seguretat Social que hagen d'assortir efectes davant aquest organisme i relacionades amb les diferents pres-
tacions o beneficis.

ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ

1. Els funcionaris municipals de l'oficina que corresponga no administraran per a la seua tramitació o despatx
cap escrit, ni lliuraran als interessats documents que no acrediten haver efectuat el pagament de la taxa per
algun dels mitjans autoritzats

2. No obstant açò, el que s’estableix en l'apartat anterior, els documents rebuts per algun dels conductes al fet
que fa referència l'article 38.4 de la LRJPAC, que no estigueren degudament reintegrats, seran admesos provisi -
onalment, però es podran cursar sense que se n’esmene la deficiència, a la fi de la qual es requerirà a l'interessat
perquè ingresse la quota corresponent en el termini de deu dies, amb la prevenció que transcorregut aquest
termini sense haver-ho efectuat, els documents s'arxivaran sense cap més tràmit.



3. Les certificacions o documents que expedisca l'Administració mitjançant oficis de jutjats o tribunals per a
tota classe de procediments i jurisdiccions, a instàncies de part, no es lliuraran ni remetran sense que prèvia-
ment s'haja satisfet la corresponent quota tributària. No obstant això, no estaran subjectes al pagament de la
taxa els tràmits que se sol·liciten d'ofici per l'Administració de justícia, o en virtut de diligència per a millor
proveir.

4. El fet que el que se sol·licite pels subjectes passius siga denegat o no siga possible concedir-ho en els termes
interessats no eximeix de l'obligació del pagament de la taxa corresponent a l'actuació administrativa realit-
zada.

5. Els drets per cada petició de cerca d'antecedents es reportaran encara que siga negatiu el seu resultat.

ARTICLE 7. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot el  relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries,  així  com a les sancions que corresponguen a les
mateixes en cada cas, s'estarà a l'establit en els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 20 de desembre del 2001, ha entrat en vigor l'1 de
gener del 2002, i hi romandrà mentre no siga derogada total o parcialment.

(*) Un paràgraf similar a aquest caldria introduir-ho en la resta d'ordenances fiscals reguladores de les diferents taxes
per llicència, per exemple la de llicències urbanístiques, llicències d'activitat, llicència de primera ocupació, per a
poder-los aplicar una reducció per aquest motiu.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 29 de desembre del 2001.


