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TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 1r. 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, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del 
RDL 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 administratius que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 
de l'esmentat RDL 2/2004. 
 

Article 2n. 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 autoritat municipals. 
 
2. A aquests efectes s'entendrà tramitada a instància de part de 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 pel 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 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es 
refereix l'article 35 de 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. 

 

Article 4t. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 
físiques i jurídiques a que es refereix l’article 42 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 43 de la Llei General Tributària. 
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Article 5è. Exempcions i bonificacions. 
 
1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies: 
 

 Haver estat declarades pobres per precepte legal. 

 Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat. 

 Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer 
efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres. 

 
2. Es concedirà una bonificació del 100% a aquelles persones que estiguin a l’atur, als jubilats o 
pensionistes i a aquelles quins ingressos no superin 1,5 vegades el SMI. 
 
3. Es concedirà una bonificació del 50% a les famílies nombroses. 
 
4. Resten exclosos de bonificació o exempció les següents tarifes: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9, 4.10 i 5.2. 
 

Article 6è. Quota tributària. 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté 
l'article següent. 
 
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. 
 
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per 
cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que 
motivin l'acreditació. 
 

Article 7è. Tarifa. 
 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 

EPÍGRAF 1. Certificacions de cens de població. 
 

1. Certificacions en general sobre cens               Gratuïts        
   

EPÍGRAF 2. Copia de documents i dades. 
 

1.- Certificació de documents o acords municipals de l’any 
de la sol·licitud              1,95 €  

 

2.- Certificació de documents referents als anys anteriors        3,91 €  

 

3.- Expedició de fotocòpies relatives a expedients (per full)        0,33 €     
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4.- Expedició de fotocòpies    DIN A3    0,21 €     
       DIN A4    0,12 €     
 

EPÍGRAF 3. Expedients Administratius. 
 

1.- Convalidació de poders           12,02 € 

 

2.- Drets d’assistència a examen oposicions          15,00 € 

 

3.- Per compulsa de documents o còpies autentificades amb mitjans electrònics: 
  

 Quan l’Ajuntament de Cubelles requereixi a la persona interessada la compulsa de 
documentació per efectuar algun tràmit, o bé la persona interessada adjunti còpies de 
documents que presenti a les seves sol·licituds, escrits i comunicacions  
............................................  Gratuït 
 
En cap cas es compulsaran documents oficials expedit per altres administracions (DNI, 
passaport, ...) que no hagin d’incorporar-se a l’expedient administratiu d’aquest 
Ajuntament.  

 

4.- Certificats de cadastre, rendes, béns i recaptació:   Gratuïts     

 

5.- Declaració jurada davant del secretari de la Corporació                 12,02 €  

 

6.- Certificats i informes emesos a sol·licitud de la persona 
interessada per part de funcionaris/es d’habilitació nacional               21,00 €  

 

7.- Altres documents emesos a sol·licitud de la persona interessada              15,00 € 

  

EPÍGRAF 4. Documents relatius als serveis tècnics municipals. 
 

1.- Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis                65,70 €  

 

2.- Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics    15,60 €    

3.- Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de  
terrenys o consulta per a edificacions        26,25 €    

 

4.- Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers per cada m
2
 o  

     fracció de plànol              7,85  € 
     - Per CD gravat amb dades          2,50  € 

 

5.- Obtenció de cèdula urbanística         52,50 €  

 

6.- Per plaques acreditatives de la Ll. d'obres        12,90 €  

 

7.- Per llicència de 1ª utilització/ocupació 
 Per local/habitatge unifamiliar i/o altres usos         25,50 € 
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Per locals/habitatges plurifamiliars: (Per unitat) 
     D’1 a 10 entitats       25,50  €  
     D’11 a 20 entitats      21,80 € 
     Més de 20 entitats     18,20  € 
 

8.- Per llicències de casetes de pirotècnia         1,32€/m2/dia 
 

9.- Per concessions de pla d’usos de serveis de platja 

 Per guinguetes       877,90 €/u 

 Per casetes de gelats       351,20 €/u 

 Per patins i/o piragües        45,85 €/u 

 Per gandules            8,00 €/u 

 Per para-sols          17,20 €/u 

 Per transmissió o canvi de titular de la concessió      46,00 € 

  

10.- Per transmissió o canvi de titular de llicència urbanística     14,60 € 
 

11.- Per concessions ús privatiu de domini públic: 
 

 Per guingueta               1.532,70 €/any 

 Per quiosc de premsa, casetes de gelats i xurreries    53,22 € m2/any 

 Per concessió o canvi de titular de concessió    47,26  € 
 
Per les tarifes incloses en l’Epígraf 4 quan s’utilitzin procediments de licitació pública, la tarifa 
vindrà determinada pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, 
autorització o adjudicació. 
  

EPÍGRAF 5. Documents relatius a la policia municipal. 
 

1.- Informes de la policia municipal a petició de la part interessada           30,00 €  

 

2.- Tràmits per permís d'armes              9,62 € 
  

Article 8è. Acreditació. 
 
 1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la 
tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditació es produeix quan 
s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta 
s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 

Article 9è. Declaració i ingrés. 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal 
adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests mateixos 
en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa. 
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2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, que no arribin degudament 
reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, 
per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes 
corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els 
escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 
 
 

Disposició final 
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió de data vint-i-sis d’octubre de mil 
nou-cents vuitanta nou, modificada posteriorment pels Plens de dates  8/11/91, 19/09/92, 
23/12/93, 17/11/94, 11/11/96 i 16/11/98, 9/11/99, 13/11/00, 21/12/2001, 18/11/2002, 28/12/2004 
,17/12/2007 , 10/03/2008, 15/12/2008 i 20/10/015. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2016 
i regirà fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
 
La Secretària accidental,     Vist i plau       
        L’Alcaldessa presidenta, 
 
   
 
 
 
Gemma Parra i Masip      Rosa M. Fonoll i Ventura 
 


