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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 
 

 
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 de l’activitat necessària per a expedir els 
documents administratius en què intervingui l’Administració municipal a instàncies de la part 
interessada, així com el subministrament de la informació gràfica o de distintius que generi 
l’Ajuntament. 
 
 
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 sol·licitin 
l’entrega d’un document o la prestació d’un servei dels relacionats en aquesta Ordenança. 
 
 
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  
 
La quota a satisfer per aquesta taxa és la fixada en els epígrafs següents: 
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EPÍGRAF 1 
 
Expedició de la targeta d’arma d’aire comprimit ................................................. 21,66€ 
 
 
 
EPIGRAF 2. 
 
Subministrament de cartografia bàsica i temàtica 
 
La cartografia bàsica estandarditzada està disponible en diferents formats per a la seva 
descàrrega gratuïta a la web de l’Ajuntament. 
 
Cartografia temàtica o no estandarditzada. 
 
El cost es determinarà en funció del temps d’elaboració, a raó de: 
Preu/hora  .......................................................................................................... 19,54€ 
 
La cartografia es subministrarà en suport electrònic. El sol·licitant aportarà el mitjà de suport 
en cas de no ser enviat telemàticament.  
 
 
EPÍGRAF 3 

 
Informe tècnic d’accident o altra informació relacionada amb les actuacions de Policia 
Municipal de Sabadell: 
 

1. Aportació de dades 0,91 € 
2. Informe sense croquis 91,39 € 
3. Informe amb croquis 131,82 € 
4. Fotografia (per unitat) 5,68 € 
5. Informació cartogràfica del plànol de la ciutat 6,80 € 
6. Informacions tècniques referides a senyalització 26,95 € 
7. Informe d’intervenció de Policia Municipal amb dades 
simples 

21,07 € 

8. Informe amb dades múltiples o extracció de dades 
complexes 

91,39€ 

 
EPÍGRAF 4 
 
 
Per l’expedició de fotocòpies 
 

DIN A4 0,10 € 

DIN A3 0,15 € 

DIN A4 (color) 1 € 

DIN A3 (color) 2 € 
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Per l’expedició de les 10 primeres fotocòpies en blanc i negre, el beneficiari no satisfarà cap 
taxa. 
 
Fora d’aquest format  l’expedició de fotocòpies de plànol tindrà el següent preu per metre 
lineal: 
 

Plànol blanc i negre 4,09 € 

Plànol color 15,30 € 
 
Per l’expedició de fotocòpies compulsades de documents inclosos en expedients s’aplicarà 
un increment de 2 € de la quota tributària per cada document compulsat. 
 
 
EPÍGRAF  5 
 
Expedició duplicat targeta gratuïta transport públic urbà 2,82 € 
 
 
EPÍGRAF  6 
 
Subministrament de duplicats de documents 
 
Expedició de duplicats de llicències urbanístiques i d’activitats amb una 
antiguitat de fins a 2 anys 6,86 € 

Expedició de duplicats de llicències urbanístiques i d’activitats amb una 
antiguitat d’entre 2 i 10 anys  11,53 € 

Expedició de duplicats de llicències urbanístiques i d’activitats amb una 
antiguitat a partir de 10 anys 17,32 € 

Certificacions negatives de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana en relació a habitatges de VPO 143,93 € 

CD/DVD amb el text refós del PGMOS 7,78 € 
 
EPÍGRAF 7 
 
Certificats i informacions tècniques atorgades a sol·licitud de particulars, referides a 
obligacions tributàries, lliurament de dades municipals, etc ............................... 46,23 € 
 
Certificat d’aprofitament urbanístic o de règim urbanístic, i certificat de regulació dels 
supòsits d’existència d’edificacions .................................................................. 176,48€ 
 
Informe previ d’edificació i informe de règim urbanístic .................................... 118,55 € 
 
Propostes municipals d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar i resta de 
Certificats  d’edificació  ...................................................................................... 76,13 € 
 
Actualització de les Propostes municipals d’adequació de l’habitatge per reagrupament 
familiar ............................................................................................................... 25,88 € 
 
Lliurament de còpies d’expedients urbanístics en suport digital ......................... 16,71 € 
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Tramitació de l’informe de prevenció d’incendis ............................................... 117,74 € 
 
Tramitació de l’autorització de les servituds aeronàutiques .............................. 117,74 € 
 
 
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%.  
 
Les sol·licituds dels subministraments continguts a l’epígraf 2 de l’article 5è vinculades a la 
investigació, la recerca o a activitats d’interès públic no lucratives tindran una bonificació del 
50% de les tarifes indicades.  
 
Així mateix, 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 
d’aquesta bonificació es calcularà valorant la informació que s’aporti en cada cas, prenent 
com a referent les quantitats que figuren a l’esmentat epígraf 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. 
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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 79  de l’Ordenança 
Fiscal General. 
 
2. Si per desistiment o renúncia de l’interessat, i sempre i quan no s’hagi iniciat la tramitació 
del procediment, es retornarà l’import íntegre de la taxa. 
 
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 20 d’octubre d 2017 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 
 
 
 


