
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ DE 
DOCUMENTS, AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES I LLICÈNCIES 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb 
allò que disposen els articles 20 al 27 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per la tramitació de documents, autoritzacions administratives i llicències, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal.  
 
Article 2. Fet imposable 

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i 
d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals. 

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara 
que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 

3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos 
administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la 
prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència municipal i a la 
utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que 
estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un 
preu públic. 

 
Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals 
redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, 
als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública 

 
Article 4. Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 

1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents inscrits en el Padró de la Beneficència com a 
pobres de solemnitat, o que hagin obtingut el benefici judicial de pobresa. 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 

1. La quota tributària resulta de l’aplicació del 0,6 per cent sobre la base imposable que 
en resulti en cada cas. No obstant l’anterior, la quota tributària no podrà ser, en cap 
cas, inferior a 12,02 EUR. 

 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document 

o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la 
certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 

 
Article 7. Prorrateig i devolució de l’import de la taxa 
 
En aquells casos en què la taxa es merita l’1 de gener, si l’inici o el cessament en la utilització 
privativa, l’aprofitament especial o l’ús del servei o activitat es produeix fora d’aquesta data, 
l’Ajuntament prorratejarà la quota per semestres naturals, de manera que el subjecte passiu 



contribueixi exclusivament pels semestres naturals durant els quals hagi gaudit de la utilització 
privativa, aprofitament especial, servei o activitat. 
En els supòsits d’inici, el prorrateig el farà d’ofici l’Ajuntament, en el moment de sol·licitud de la 
utilització privativa, aprofitament especial, servei o activitat per part del subjecte passiu i 
liquidarà la taxa d’acord amb aquest prorrateig. 
En els supòsits de cessament, l’Ajuntament efectuarà el prorrateig de la quota en el moment en 
què el subjecte passiu es doni de baixa de la utilització privativa, aprofitament especial, servei o 
activitat, procedint a la devolució de l’import corresponent als semestres naturals durant els 
quals aquell no hagi gaudit de la utilització privativa, aprofitament especial, activitat o servei. 
Igualment, procedirà la devolució de l’import corresponent de la taxa quan per causes no 
imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o 
aprofitament del domini públic no es presti. En aquest cas, la devolució la farà l’Ajuntament 
d’ofici o prèvia petició de l’interessat, en funció de si aquelles causes són o no imputables a 
l’Ajuntament. 
 
Article 8. Exempcions 
 
1.- No s’aplicaran més exempcions que aquelles expressament previstes a la present 
ordenança. 
2.- Procediment per acreditar l’exempció: 
- L’interessat demanarà a l’Ajuntament l’exempció corresponent. 
- Acompanyarà la seva petició dels documents justificatius de la seva situació: certificació de 

convivència, darrera declaració de renda, certificació dels ingressos obtinguts, etc. 
- Les peticions que corresponguin seran informades pels serveis socials. 
3.- Habitatges i edificis no utilitzats: 
Podran sol·licitar no quedar subjectes els habitatges i edificis no habitats a les taxes d'aigua, 
clavegueram i/o escombraries. A tal efecte, serà necessari que l’interessat presenti petició per 
a que sigui donat de baixa del padró corresponent. 
Els serveis municipals comprovaran la veracitat de la no utilització de l'immoble així com el 
manteniment de la condició d’habitatge o local no utilitzat en el futur. 
4.- Connexió d’aigua a locals o edificacions no habitats: 
Respecte a les sol·licituds d’autorització per a dotar d’aigua edificacions que no siguin 
habitatges o locals comercials es realitzarà l’entroncament sempre que l’edificació disposi de 
llicència urbanística. En aquest cas serà donat d’alta en els padrons corresponents i li serà 
realitzat l’entroncament als serveis d’aigua i clavegueram. 
Es tindrà una especial cura en comprovar si l’edificació genera o pot generar escombraries. En 
cas positiu serà inclosa en el padró corresponent. 
 
Article 7. Acreditament 
La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o resultin 
incompatibles amb aquesta ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple i comença a regir el dia 1 de gener de 
2021, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats, resten vigents. 

 


