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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.2 
 

TAXA D'ADMINISTRACIÓ PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O  EN ELS QUALS 
INTERVINGUIN L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL O LES AUTORI TATS MUNICIPALS A 

INSTÀNCIES DE LA PART INTERESSADA (SEGELL MUNICIPAL ) 
 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 

 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per administració de documents que expedeixi o en què intervingui 
l'Administració municipal o les autoritats municipals a instàncies de la part interessada (segell 
municipal), com també el subministrament d'informació gràfica o de distintiu, que es regirà per 
la present ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització d’activitats per l’administració de 
documents que expedeixi o en què intervingui l’Administració municipal o les autoritats 
municipals a instàncies de la part interessada (segell municipal), com també pel 
subministrament d’informació gràfica o de distintius. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria que presentin 
o siguin el destinatari del document o servei i  els serà exigida. 
 
 
Article 4t.- Responsables 

 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 

 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors 
o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Quota tributària  
 
Es prendrà com a base d'aquesta exacció la naturalesa dels expedients a tramitar o de 
l'autorització municipal. 
 
Les bases i les tarifes per les quals es regeix aquesta ordenança són les següents:  
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EPÍGRAF 1 
 
Expedició de la targeta d’arma d’aire comprimit  13,30 € 
 
EPÍGRAF 2  
 
Subministrament de plànols 
 
 
  Format DINA0 a escala 1/10000 
1. Plànol bàsic (Illes, voreres, carreteres, places, ferrocarrils exteriors i noms 
veïnals) 31,30 € 

2. Plànol de carrers (capes de plànol bàsic,  noms de carrers i llista del 
nomenclàtor oficial del municipi)  31,30 € 

3. Plànol de divisions territorials (capes del plànol bàsic, divisions estadístiques i 
territorials  —districtes, o seccions, o sectors...—) 31,30 € 

4. Plànol de parcel·lari (capes del plànol bàsic, de divisions territorials, carrers i 
parcel·lari) 78,80 € 

5. Plànol d’edificació (capes del plànol bàsic, de divisions territorials, carrers i  
edificació) 78,80 € 

  Format DINA0 a escala 1/5000 (es presenta en 4 fulls) 
6. Plànol de numeració (capes del plànol bàsic, carrers i numeració postal).  53,55 € 
  Format DINA3 a escala 1/500 
7. Plànol d’illes (tota la informació)                                                              12,65 € 
 
 
EPÍGRAF 3 

 
Subministrament d'informació gràfica en suport digital: 
 
 

Terme municipal 
Corbes principals, cotes i elements geogràfics significatius 
Illes i voreres 
Àrees generals d’edificació 
Accessibilitat viària exterior 
Nomenclatura territorial 

1. Plànol 1/10000  
bàsic 

Grans zones de vegetació 

Mínim 
 

23,25 € 

 Import per Ha que superi el mínim 0,61 € 
Terme municipal 
Corbes principals i secundàries, cotes i elements geogràfics 
significatius 
Illes i voreres 
Contorn de l’edificació 
Accessibilitat viària exterior i interior 
Nomenclatura territorial, carrers principals i textos significatius 
del municipi 

2. Plànol 1/5000 

Grans zones de vegetació, arbres i conreus 

Mínim 
 

23,25 € 

 Import per Ha que superi el mínim 0,65 € 
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Terme municipal 
Corbes principals i secundàries, cotes, cotes vies, cotes 
edificacions i elements geogràfics significatius 
Parcel·les i voreres 
Contorn de l’edificació i línies de divisions volumètriques 
Accessibilitat exterior i interior, eixos de vials i elements 
soterrats 
Nomenclatura territorial, carrers, identificació d’edificis i textos 
significatius del municipi 
Grans zones de vegetació, arbres, àrees enjardinades i conreus 

3. Plànol 1/2000 

Serveis públics generals, elements separadors i objectes 
generals de l’espai públic. 

Mínim 
 

23,95 € 

 Import per Ha que superi el mínim 0,71 € 
Terme municipal 
Corbes principals i secundàries, cotes, cotes vies, cotes 
edificacions i elements geogràfics significatius 
Parcel·les i voreres 
Contorn de l’edificació, línies de divisions volumètriques, textos i 
símbols. 
Accessibilitat viària exterior i interior, eixos de vials i elements 
soterrats 
Nomenclatura territorial, carrers, numeració, identificació 
d’edificis i textos significatius del municipi 
Grans zones de vegetació, arbres i elements complementaris, 
àrees enjardinades i conreus 

4. Plànol 1/1000 

Serveis públics generals, elements separadors, mobiliari urbà 
(objectes significatius) i objectes generals de l’espai públic 

Mínim 
 

26,00 € 

 Import per Ha que superi el mínim 1,04 € 
Terme municipal 
Corbes principals i secundàries, cotes, cotes vies, cotes 
edificacions i elements geogràfics significatius 
Parcel·les i voreres 
Contorn de l’edificació, línies de divisions volumètriques, 
edificacions especials i singulars, textos i símbols 
Accessibilitat viària exterior i interior, eixos de vials i elements 
soterrats 
Nomenclatura territorial, carrers, numeració, identificació 
d’edificis i textos significatius del municipi 
Grans zones de vegetació, arbres i elements complementaris, 
àrees enjardinades i conreus 

5. Plànol 1/500 

Serveis públics generals i específics, objectes i símbols 
rellevants, senyalitzacions i objectes varis, elements 
separadors, mobiliari urbà (objectes significatius) i objectes 
generals de l’espai públic 

Mínim 

 
30,20 € 

 Import per Ha que superi el mínim 1,74 € 
 
            



  

2012 

 

 
 

EPÍGRAF 4 
 
Informe tècnic d’accident: 
 
1. Aportació de dades 0,85 € 
2. Informe simple d’accident 37,05 € 
3. Informe sense croquis 76,40 € 
4. Informe amb croquis 113,80 € 
5. Fotografia (per unitat) 5,20 € 
6. Informació cartogràfica del plànol de la ciutat 6,25 € 
7. Informacions tècniques referides a senyalització             21,75 € 
 
EPÍGRAF  5 
 
Consulta d’expedients i subministrament de fotocòpies.  
 
Per la consulta de documents inclosos en expedients: 
 
De l’any en curs        26,85 €  

D’anys anteriors        45,40 € 
 
Per l’expedició de fotocòpies 
 
DIN A4 0,10 € 

DIN A3  0,15 € 
DIN A4 (color) 0,96 € 

DIN A3 (color) 1,85 € 
 
Per l’expedició de les 10 primeres fotocòpies en blanc i negre, el beneficiari no satisfarà cap 
taxa. 
 
En el supòsit que sobre la documentació sol·licitada figurin dades de caràcter personal, i per 
tant, la informació s’hagi de seleccionar en compliment de la Llei 15/1999, del 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’aplicarà una quota tributària 
addicional de 8,85 €. 
 
Per l’expedició de fotocòpies compulsades de documents inclosos en expedients s’aplicarà un 
increment de 1,90 € de la quota tributària per cada document compulsat. 
 
EPÍGRAF  6 
 
Expedició duplicat targeta gratuïta transport públic urbà 2,70 € 
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EPÍGRAF  7 
 
Subministrament de duplicats de documents  
Expedició de duplicats de llicències urbanístiques i d’activitats amb una antiguitat 
de fins a 2 anys 6,45 € 

Expedició de duplicats de llicències urbanístiques i d’activitats amb una antiguitat 
d’entre 2 i 10 anys  10,80€ 

Expedició de duplicats de llicències urbanístiques i d’activitats amb una antiguitat a 
partir de 10 anys 16,25 € 

Certificacions negatives de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana en relació a habitatges de VPO 140,40 € 

Disquet amb el text refós del PGMOS  7,25 € 
 
 
EPÍGRAF 8 
 
Certificats i informacions tècniques atorgades a sol·licitud de particulars, 
referides a obligacions tributàries, consultes, lliurament de dades municipals, 
informes per reagrupament etc.. 44,20 € 

Lliurament de còpies d’expedients urbanístics en suport digital  15,60 € 

 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals  
 
Són exempts de pagament de drets:  
  
a) Els documents sol·licitats per les entitats benefico-assistencials pel desenvolupament de 

les seves tasques. 
 
b) Els expedients, les resolucions dels quals han de tenir efecte en les jurisdiccions penal, 

militar, laboral, òrgans de protecció de menors i justícia juvenil.       
 

c) Els documents sol·licitats per organismes oficials.   
 

d) Els documents sol·licitats per al desenvolupament de les activitats pròpies, per les entitats 
locals sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d'Entitats i que realitzin tasques 
d'interès social i ciutadà de conformitat amb el que disposin les normes legals i 
concordants que els siguin d’aplicació. 

 
Els documents expedits a instància d'estudiants, que siguin necessaris per a la seva formació, 
tindran una bonificació del 75%.  
 
En els supòsits d’expedició d’informació cartogràfica continguts als epígrafs 2 i 3 de l’article 
5è es podrà aplicar una bonificació quan, dins el marc de la signatura d’un conveni, es 
faciliti a l’Ajuntament informació cartogràfica que resulti d’interès municipal. L’import de la 
bonificació, que mai no podrà ser superior al de la taxa, es calcularà valorant la informació 



  

2012 

 

 
 

que s’aporti en cada cas,  prenent com a referent les quantitats que figuren als epígrafs 
esmentats i realitzant les assimilacions corresponents segons la seva tipologia.         
 
 
Article 7è.- Acreditament i període impositiu 
 
L'obligació de contribuir neix, en termes generals, amb la presentació d'un escrit, una  petició o 
un document en què hi hagi d'intervenir l'Administració o pel simple fet d'adreçar-s'hi. 
  
No seran admesos a les oficines municipals els documents subjectes al segell municipal si no 
porten adherits els que els correspon segons la tarifa. 
 
L’exacció d’aquesta ordenança es realitzarà mitjançant segell municipal materialitzat per 
qualsevol procediment, el timbratge mecànic inclusivament o bé mitjançant liquidació tributària. 
 
 
 
 
Article 8è.- Règim de declaració e ingrès 
 
1. la quota es recaptarà en règim d’autoliquidació a practicar pel subjecte passiu en el moment 
de formular-se la sol·licitud, d’acord a allò que preveu l’article 9 de l’Ordenança Fiscal General. 
 
 
Article 9è.- Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 

 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 8 de novembre de 2011 i, definitivament el dia 21 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi 
de modificar-la o derogar-la. 
 
 
 


