
 

 

 

 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 

 

TAXA PER EXPEDICIÓ I TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS I ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES. 

 

 

1. 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 15 a 19 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s`aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, aquest  ajuntament estableix la taxa per expedició de documents i activitats jurídico administratives.  

 

2. FET IMPOSABLE 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de l`activitat municipal, tant tècnica com jurídico-administrativa, 

desenvolupada amb motiu de la tramitació i expedició de documents a instància de part. 

 

3. SUBJECTES PASSIUS. 

 

Estan obligats al pagament de la taxa totes aquelles persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 

refereix l`article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades pels serveis o activitats 

regulats en la present ordenança. 

El subjecte passiu substitut és el presentador dels documents. 

 

4. RESPONSABLES 

 



 

 

1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a 

que fan referència els articles 38.1 i 39.1 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 de la Llei 

General Tributària. 

 

5. BENEFICIS FISCALS 

 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l`exacció de la taxa. 

 

6. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 

La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s’assenyala segons la naturalesa dels documents o 

expedients que s’ han de tramitar o dels serveis que s’han de prestar, d’acord amb les tarifes següents: 

                                                                                                                                                                                           

_________________________________________________________________________________________EUROS                                           

Epígraf primer. Fotocòpies, servei de fax, certificacions i altres. 

 

1. Fotocòpia DIN-A4 ………………………………………………….............................................................………..................……. 0,10 

2. Fotocòpia DIN-A3 …………………………………............................................................……………………..................……..... 0,20 

3. Fotocòpia relativa al cadastre rústica i urbana i NN SS ……............................................……………..................…….. 0,50 

4. Tramesa per fax de cada full…………………………………….......................................................…………..................…….. 0,50 

5. Certificacions i dades cadastrals (per cada parcel·la) …………………………............................................................…. 1,00 

6. Certificat d’acords municipals ………...……......………..............................................…………………..................…………. 2,00 

7. Altres certificats no tarifats ….......................................................……………………………………………..................……… 2,00 

8. Recerca d’antecedents (documents d`expedients finalitzats) ….....................................……………...................…… 3,00 

9. Col·locació d’edictes al tauler d`anuncis i certificat ….............................................……………...................…………… 3,00 

10. Expedició de títol funerari …........................................................………………………………………………….................... 3,00 

11. Documents relatius al cadastre de rústica i urbana: 

Model  901 …...............................................................………………………………………………..................……………………….. 3,00 

Model 902 …...............................................................…………………………………………………………………..................……... 3,00 

Model  904 …...............................................................………………………………………………………………..................……….. 3,00 

 

Epígraf segon. Censos de població d’habitants. 

 

1. Certificat d’empadronament en el cens de la població….........................................………….…..................…………. 2,00 

2. Certificat de residència i convivència …….................................................………………………….………...................…... 2,00 



 

 

3. Declaracions jurades i compareixences ……………………….................................................……….…..................……… 2,00 

 

Epígraf tercer. Documents i actuacions relatives a l’oficina tècnica. 

 

1. Informes per a comunicació prèvia d’obres d’acord a l’art. 187 bis de la Llei d’urbanisme ............................... 40,00 

2. Informes per a comunicació prèvia d’obres d’escassa entitat tècnic, constructiva i econòmica ....................... 20,00 

3. Informe per a llicències urbanístiques................................................................................................................. 60,00 

4. Segon informe per a llicències d’obra per esmenar deficiències ....................................................................... 40,00 

5. Certificat de compatibilitat urbanística .............................................................................................................. 60,00 

6. Informe Inspecció d’obres .................................................................................................................................. 60,00 

7. Informes de conservació ..................................................................................................................................... 60,00 

8. Informes de ruïna d’edificis ................................................................................................................................ 80,00 

9. Informes pericials ............................................................................................................................................... 60,00 

10. Valoracions econòmiques ................................................................................................................................. 60,00 

11. Informes de les propostes per a l’adjudicació d’obres ..................................................................................... 80,00 

12. Informes per a llicència de 1a ocupació (Habitatge unifamiliar) ...................................................................... 80,00 

13. Informes per a llicència de 1a ocupació Edifici plurifamiliar (2n habitatge i següents) .................................... 40,00 

14. Informe per reagrupament familiar .................................................................................................................. 60,00 

15. Certificat de règim urbanístic ........................................................................................................................... 80,00 

16. Informe per segregacions de finques ............................................................................................................... 80,00 

17. Informe per a divisions horitzontals ................................................................................................................. 80,00 

18.Informe de Solidesa ........................................................................................................................................... 80,00 

19. Informe de compliment de normativa ............................................................................................................. 80,00 

20. Legalització d’obres .......................................................................................................................................... 80,00 

21. Informe o certificat d’antiguitat i/o legalitat ……………..………............................................................…….………..80,00 

22. Altres informes pels particulars ........................................................................................................................ 80,00 

23. Altres informes pels ajuntaments ..................................................................................................................... 60,00 

24. Honoraris de redacció de memòries valorades: 

Import mínim ........................................................................................................................................................ 300,00 

Import màxim ....................................................................................................................................................... 450,00 

25. Honoraris de direcció d’obra de memòries valorades: 

Import mínim ........................................................................................................................................................ 300,00 

Import màxim ....................................................................................................................................................... 450,00 

26. Honoraris de redacció de projectes d’execució ......................................................................... TARIFES COAC -30% 

27. Honoraris Direcció d’obra de projectes d’execució ................................................................... TARIFES COAC -30% 

28. Informes d’activitats innòcues ........................................................................................................................ 150,00 

29. Informes d’activitat en règim de comunicació segons la llei 20/2009 i la llei 16/2015 .................................. 150,00 



 

 

30. Informes d’activitat ramadera en règim de comunicació segons la llei 20/2009 ........................................... 180,00 

 

Epígraf quart.-Tramitació altres expedients a instància de part. 

 

1.-Tramitació expedient  d`inscripció al Registre Municipal d’unions civils ………................................................... 40,00 

2.-Tramitació expedient canvi de titularitat …………………...............................................................……………………… 30,00 

3.-Altres tramitacions d`expedients que no generin taxes ni impostos ..…….................................................……… 20,00 

 

Epígraf cinquè.- Redacció i publicació d’edictes a instància de part. 

 

1.- Redacció i inserció d’edictes al BOP .................................................................................................................. 60,00 

2.- Redacció i inserció d’edictes al DOGC ............................................................................................................... 60,00 

3.- Redacció i inserció d’edictes sense peu de recurs al diari La Mañana ............................................................ 150,00 

4.- Redacció i inserció d’edictes amb peu de recurs al diari La Mañana .............................................................. 200,00 

5.- Redacció i inserció d’edictes sense peu de recurs al diari El Segre ................................................................. 150,00 

6.- Redacció i inserció d’edictes amb peu de recurs al diari El Segre ................................................................... 200,00 

 

La quota d’una tarifa correspon a la tramitació en cada instància, del document o expedient de què es tracta, des de 

que s’inicia fins que es notifica; no es veu afectada per la renúncia o desistiment de l’interessat i  també és 

compatible amb l’exigència de les diferents tarifes i taxes previstes en aquesta o en altres ordenances fiscals. 

 

Epígraf sisè.- Processos selectius. Drets d’examen. 

 

Taxa per drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta corporació. 

 

GRUP IMPORT 

A1 35,00 euros 

A2 32,00 euros 

C1 29,00 euros 

C2 i AP 26,00 euros 

 

 

ARTICLE 7. MERITACIÓ 

 

La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud per iniciar l’actuació o l’expedient, o bé la prestació del servei, els 

quals no es tramiten o realitzen sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

 



 

 

ARTICLE 8. NORMES DE GESTIÓ 

 

La taxa es gestionarà pel règim d’autoliquidació. A aquest efectes, quan es presenti la sol·licitud  que inicií l’actuació 

o l`expedient es complimentarà també degudament l’imprès d`autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la 

sol·licitud la justificació d’haver efectuat el pagament de la taxa corresponent. En els supòsits en que no es pugui 

establir per part de l’interessat la base imposable se satisfarà la taxa en el moment de recollir el document, 

autorització o llicència administrativa sol·licitada. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


