07 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1r. Fonament i naturalesa
En us 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 del Règim Local i de conformitat amb el que es
disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
l’Expedició de Documents Administratius, que regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de
la qual s'atenen al que disposa 1'article 57 de l'esmentada Llei.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i d’expedients i de que
entengui l’Administració o les Autoritats Municipals.
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en benefici seu encara que no hi
hagi sol·licitud expressa de l’interessat.
Article 3r. Subjecte passiu
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 36 i concordants de la Llei General Tributaria que sol·licitin, provoquin o en interès de les
quals redundi la tramitació del document o expedient del qual es tracti.
Article 4t. Responsables
Seran responsables tant solidaris com subsidiaris aquells que meresquin aquesta consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.
Article 5è. Bases i tarifes
Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedients a tramitar i documents a
expedir.
Article 6è.
La tarifa que s’aplicarà per tramitació completa serà la següent:
TARIFA

Epígraf primer: Censos de població d'habitants

1.

Per certificats de residència

0,00 euros

2.

Per certificats d'empadronament

1,00 euros

3.

Per certificats d'empadronament històric

1,00 euros

4.

Certificats de convivència

1,00 euros

5.

Certificats de convivència històric

1,00 euros

6.

Certificats de convivència (amb informe policia o de Serveis Socials)

6,00 euros

7.

Pel visat de documents en general, no expressament tarifats, per cada un

0,10 euros

8.

Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia, per foli

0,25euros

Epígraf segon: Certificacions i compulses

1.

Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences

Certificació de nomenclatura i numeració de
carrers urbans situats al terme municipal

2.
3.

6,00 euros
25,00 euros

Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit
a) Senyalitzacions horitzontal i vertical o
senyalització semafòrica (amb plànol)

32,00 euros

b) Situacions i característiques automàtiques del creuer,
amb distància o direccions i girs de circulació (amb plànol)

32,00 euros

c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles
en general o itineraris i recorreguts (amb plànol)

32,00 euros

d) Altres informes (sense plànol)

25,00 euros

e) Altres informes (amb plànol)

32,00 euros

f) Informes accidents de trànsit

80,00 euros

4.

Altres certificacions

7,00 euros

5.

Diligència de confrontació de documents, per cada full

0,25 euros

6.

Per validació de poders que hagin de tenir efecte en les oficines municipals

25,00 euros

Epígraf tercer: Documents expedits i estesos per les oficines municipals.

1.

Informacions testificals

25,00 euros

2.

Declaració d'hereus per a percepció d'havers

25,00 euros

Per expedició de certificacions i informes en expedients
de traspassos, d'obertura o similars de locals, per cada un

3.

Per cada contracte administratiu subscrit amb aquest Ajuntament,
0,5% del pressupost, amb mínim de

4.

25,00 euros
250,00 euros

Epígraf quart: Documents relatius a serveis d'urbanisme

1.

Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis

Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada
a instància de part i per cada informe que s'expedeixi sobre
característiques urbanístiques del terreny (certificats d’antiguitat)

300,00 euros

2.

3.

Consulta sobre Ordenances d'edificació i obtenció de cèdula

75,00 euros

urbanística i certificats emesos per tècnic sobre normativa
urbanística, catàlegs etc.

75,00 euros

Per certificat de final d’obra 0,10% del pressupost, amb un mínim de

150,00 euros

L’emissió de qualsevol tipus de certificat tècnic que no tengui previsió
específica, tindrà un cost mínim de

75,00 euros

4.
5.
6.

Altres certificats d'Urbanisme

25,00 euros

7.

L’entrega del cartell d’obra tindrà una tarifa de

10,00 euros

Epígraf cinquè: Altres expedients o documents

1.

Per l’obtenció del permís de càrrega i descàrrega

2.

Per gual

Per l’obtenció d’autorització de canvi de titularitat en les
llicències d’obres o d’obertura (si no fos necessària actuació
tècnica municipal, en quin cas seria aplicable la taxa per serveis
relacionats a activitats, establiments i instal·lacions.

150,00 euros
30,00 euros

3.

150,00 euros

4.

Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifats

6,00 euros

5.

Per venda de fulletons (cada un)

0,20 euros

6.

Per fotocòpies de documents en blanc i negre A4 (per cara)

0,10 euros

7.

Per fotocòpies de documents en blanc i negre A3 (per cara)

0,20 euros

8.

Per fotocòpies de documents en color A4 (per cara)

0,30 euros

9.

Per impressions de documents des de format digital
en blanc i negre A4 (per cara)

0,10 euros

Per impressions de documents des de format digital
en blanc i negre A3 (per cara)

0,20 euros

10.
11.

Per impressions de documents des de format digital en color A4 (per cara)

0,30 euros

12.

Enviament de fax (per foli)

0,25 euros

13.

Enviament de fax a l'estranger (per foli)

0,80 euros

14.

Per cada còpia de les NNSS en format CD

15.
Per drets d’examen per llocs de feina corresponents als grups A i B
i per llocs de feina corresponents als grups C, D i E

20,00 euros
20,00 euros
10,00 euros

16.

Targetes d’armes, per cada una:

5,00 euros

17.

Per registre d’animal de companyia no perillós

10,00 euros

18.

Per registre d’animal perillós

20,00 euros

Article 7è.
Quan les persones interessades sol·licitin amb caràcter d’urgència l’expedició d’algun document
dels compresos a les tarifes, les quotes resultants seran incrementades en un 50 per 100.
Article 8è. Exempcions
Estaran exempts de la taxa que regula aquesta Ordenança:
a) Les persones pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum
siguin inferiors al llindar de la pobresa, prenent com a valor de referència el publicat per
l’EUROSTAT. Per a calcular els ingressos nets per unitat de consum, s’agafarà com a
referència la declaració de renda de l’any anterior al inici del curs i es sumaran tots els
ingressos nets dels membres de la unitat familiar. A continuació es dividirà aquesta
quantitat pel nombre d’unitats de consum que formen la unitat familiar, que es calcula per
mitjà de la suma dels següents coeficients:
-

Pel primer adult: 1

-

Per la resta de persones majors de 14 anys :0.7

-

Per a cadascun dels menors de 14 anys: 0.5

Per gaudir d’aquesta exempció es requerirà que la persona interessada ho demani a
l'administració, justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i
cada una de les persones que conviuen en el mateix habitatge i que facin referència a
l'exercici anterior immediat de l'acreditació de la taxa:
- Certificació negativa de no estar obligats a la presentació de la declaració de l’Impost
sobre la Renda de les persones físiques, o en altre cas, la darrera declaració presentada.
- Certificat municipal acreditatiu dels qui conviuen, en el seu cas, amb la persona
sol·licitant de la bonificació.
La declaració de l'interessat podrà ser comprovada per l'Administració Municipal que
s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. En cas de falsedat, automàticament es
perdrà la reducció obtinguda independentment de l'expedient de defraudació que li pot
seguir.
b) Les persones que, tot i no complir amb el descrit a l’apartat a) d’aquest article, presentin
un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament que així ho aconselli.

c) Els documents expedits a instància d’Institucions i Autoritats Civils, Militars o Judicials,
per tal de tenir efecte en actuacions d’ofici.

d) Les autoritzacions a menors per concertar contractes laborals.

e) No s’inclouen en els supòsits d’exempcions les certificacions o documents que expedeixi
l’Administració Municipal en virtut de sol·licitud mitjançant ofici de Jutjats o Tribunals per a
qualsevol tipus de plets, els quals no es lliuraran ni trametran si abans no s’ha satisfet la
quota tributaria corresponent.

f) Respecte a la tarifa a pagar per drets d'examen, estaran exempts els aspirants a
processos selectius que acreditin estar en situació d'atur, mitjançant la presentació de la
fotocòpia compulsada de la targeta d'atur conjuntament amb la sol·licitud de participar en
el procés selectiu.

Article 9è. Administració i cobrança
Els documents que hagin d’iniciar un expedient es presentaran a les Oficines Municipals o a
les assenyalades a l’Article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Procediment
Administratiu.

1.

Les quotes se satisfaran mitjançant l’estampació del segell municipal corresponent, a les
oficines municipals en el moment que es presentin els documents que iniciïn l’expedient.

2.

Els documents rebuts a través de les oficines assenyalades a l’Article 38.4 de la Llei de
Procediment Administratiu, seran admesos provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense
el previ pagament dels drets, a tal fi es requerirà l’interessat per tal que en el termini de deu dies
aboni les quotes corresponents mitjançant 1’aportació dels segells municipals precisos, amb
l’advertiment que, transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat, es tindran els escrits per
no presentats i s’arxivaran.

3.

Article 10è.
Els drets per cada petició de recerca d’antecedents es meritaran encara que el seu resultat sigui
negatiu.
Article 11è. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributaries assenyalades a la Tarifa
d’aquesta Taxa.
Article 12è. Meritació
Es meritarà la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia
la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
2.
En els casos a que es refereix el número 2 de l’article 2, la meritació es produirà quan es
donin les circumstancies que proveeixin l’actuació municipal d’ofici quan aquesta s’iniciï sense
prèvia sol·licitud de l’interessat però redundi en el seu benefici.

1.

Article 13è. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

