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ORDENANÇA FISCAL NUM 7
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per expedició de documents administratius.
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 entenguin l’administració o les autoritats municipals.
2. A aquest efecte, 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 quals aquest Ajuntament exigeixi un
preu públic.
Article 3
Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 33 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 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord
amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5
Exempcions i bonificacions
Estan exempts de la taxa regulada en aquesta ordenança:
a) Els certificats sol·licitats pels serveis socials
b) Els certificats emesos com a documentació preceptiva en els procediments de
sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta.
c) Els documents expedits a instància d'autoritats civils, militars o judicials, per a tenir
efectes en actuacions d'ofici.
d) Les compulses o autentificacions de documents necessaris per la matriculació a les
escoles municipals o similars.
e) Les compulses de documents o autentificacions que sol·licitin les persones per a
finalitats relacionades amb l'obtenció d'Habitatge Social.
f) Les compulses o autentificacions de documents demanats per entitats culturals,
socials, esportives i educatives subvencionades per l'Ajuntament per justificar la
documentació vinculada a la subvenció.

Article 6
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’ acreditament.
Article 7
Tarifa.
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:

TARIFA PRIMERA
AREA DE SECRETARIA
CONCEPTE
Plànols de L’Escala
Expedició de títols de concessió de nínxols
Compulses de documents, fins a 5 documents
Inscripció en el cens d’animals domèstics amb o sense xip o tatuatge
Cerimònies de casament,
Cerimònies de casament de parelles empadronades a L’Escala, amb el lloguer de
la sala:
• A l’ajuntament
• Fora de les dependències municipals i prèvia llicència, si s’escau

TARIFA
1,25
5,90
2,35
10,80

35,00
150,00
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Cerimònies de casament de parelles no empadronades a L’Escala, inclòs el lloguer
de la sala:
• A les sales municipals
• Fora de les dependències municipals i prèvia llicència, si s’escau

300,00
500,00

Transmissió de llicències de venda no sedentària:

a) Entre parents de primer grau en línia recta ascendent o

30,00 €

descendent (per consanguinitat o adopció)

b) Entre parents de segon grau en línia recta ascendent o

30,00 €

descendent (per consanguinitat o adopció)

c) Entre parents col·laterals de segon grau (per consanguinitat,

60,00 €

afinitat o adopció)

d) Entre parents de tercer, quart grau o estranys

300,00 €

e) De persona física a persona jurídica, sempre que la persona

30,00 €

física o transmeti a una persona jurídica on ell sigui soci únic.

f) Transmissió a un treballador que fa més de 5 anys que treballa

60,00 €

a la mateixa parada del transmitent

Nota a la tarifa primera, area de secretaria:
Queden exempts del pagament de la tarifa primera, relativa a la inscripció en el cens
d’animals domèstics amb o sense xip, aquells propietaris que acreditin que el seu animal
ha estat adoptat.

TARIFA SEGONA
AREA D’URBANISME
CONCEPTE
Certificats d’informació urbanística
Certificats d’obra nova (velles).
Vivendes unifamiliars
Vivendes plurifamiliars
Certificat de desqualificació de vivendes de protecció oficial
Primera instal·lació d’edifici o modificació de la seva utilització. La primera
utilització d’edificis o construccions destinades o no a habitatges:
a) Habitatge plurifamiliar, per cada unitat
b) Habitatge unifamiliar, local comercial, industrial o garatge, per cada unitat
Certificats de 2a ocupació, per vivenda
Assenyalament d’alineacions i rasants. Per metre lineal de façana/nes
Segregacions de parcel·les ja existents. Per cada parcel·la nova resultant
Agrupacions urbanístiques, per cada parcel·la prexistent
Divisions horitzontals. Per cada entitat nova
Parcel·lacions urbanístiques:
Fins a 1.000 m2
De més de 1.000 a 2.000 m2

TARIFA
71,90
116,45
170,50
80,05

36,00
47,95
15,00
1,80
77,85
77,85
10,35
324,45
648,95
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De més de 2.000 a 3.000 m2
De més de 3.000 m2, per cada 1.000m2 de més.
Plans parcials i altres assimilables, per cada 1.000 m2
Projectes d’urbanització
Expedients d’activitats classificades no innòcues
Estudis de detall i altres assimilables:
Fins a 3.000 m2
De més de 3.000 m2, per cada ha
Tramitació de modificació de l PGOU
Legalització d’obres
Llicència d’obra menor, o per pròrroga d’obra menor.
Llicència per obra major o per pròrroga d’obra major
Canvi de titular d’una projecte
Legalització d’obres
Expedient de declaració de ruïna
Llicència per instal·lació de grua
Llicència per col·locació de número de vivenda i venda de número
Llicència per tala d’arbres, per arbre
Còpia en suport informàtic del vol aeri d’urbana, per cada 1.000 m2
Còpia en suport informàtic del vol aeri de rústica, per cada 10.000 m2
Còpia d’un exemplar del PGOU sencer en DIN-A3

1.081,60
64,90
146,00
202,70
121,10
1.119,45
67,15
324,25
86,55
31,05
108,15
54,10
86,55
248,75
108,15
38,95
11,65
13,40
13,40
38,95

Notes a la tarifa segona
1. Els certificats d’informació urbanística comprenen els plànols i la compulsa de les
normes.
2. El certificats d’obra nova – vella són emesos per l’arquitecte municipal
3. Els certificats de 2a ocupació, s’emeten sense necessitat de visita tècnica.

TARIFA TERCERA
AREA ECONOMICA
CONCEPTE
Confecció d’altes de l’impost sobre béns immobles
Cartografia cadastral digitalitzada en A3 i/o A4

TARIFA
10,80
6,50

TARIFA QUARTA
AREA DE L’ARXIU
CONCEPTE
REPRODUCCIÓ DEL FONS DE L'ARXIU D'IMATGES
Premsa.
Interior
Interior doble pàgina
Portada
Interior i portada
Pòster interior

TARIFA

41,90
87,50
95,55
111,40
119,35
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Productes audiovisuals (tv, radio...)
Programes informatius
Programes culturals
Concursos
Documents i ficció
Enregistraments de so
Productes editorials
Interior
Portada
Interior i portada
Contraportada
Llibres de text, interior
Llibres de text, portada
Productes multimèdia
Interior programa / obra
Pantalla d’inici
Fons de pantalla
Menús d’opcions
Portada (estoig o capsa)
Publicitat.
Fullets
Calendaris i displays
Memòries, felicitacions d’empreses
Premsa
Tanques
Anuncis de televisió
Audiovisuals de promoció
Web internet
Projeccions puntuals
Cinematogràfica
De 1 a 5 diapositives
De 6 a 10 diapositives
D’11 a 25 diapositives
De 26 a 50 diapositives
Sessions següents, 50% de reducció sobre la base
Articles de papereria
Calendari d’edició
Pòster
Postals, cromos i similars
Carpetes, àlbums, làmines, etc
Altres usos
Capses, etiquetes, bosses, samarretes i similars
Còpies murals permanents per usos decoratius en locals públics
Exposicions permanents de reproduccions en establiments comercials
Exposicions temporals amb finalitat comercial
Lloguer exposicions
Jocs en general
Jocs educatius
Còpies per a ús privat
Serveis administratius especials
Recerca documentació específica, per hora

119,35
111,40
198,90
159,20
159,20
80,50
208,80
238,60
119,35
63,65
137,60
83,50
238,50
167,05
167,05
238,60
83,50
167,50
167,05
208,80
405,70
795,65
167,05
167,05
208,80
83,50
75,60
67,55
59,70

159,20
278,45
119,35
159,20
119,35
198,90
83,50
159,20
200,00
278,45
159,20
30,00
27,05
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Digitalització a baixa resolució
Subministrament de CD
Subministrament de DVD
Còpies per a ús privat
Fotocòpia A4, fins a 10 còpies
Fotocòpia A4, més de 10 còpies
Fotocòpia A3
De fitxers electrònics
Impressió de fitxers de text digitalitzat
Impressió de fitxers en imatge en paper A4
Gravació audiovisuals
Presa d’imatges de l’equipament per al seu ús públic.
La primera hora
A partir de la primera hora
Reproducció i comunicació pública de documents
Cessió d’originals per exposicions

0,60
0,45
0,65
0,20
0,15
0,20
0,15
0,20
0,55
6,60
44,05
22,00
44,05
44,05

Nota a la tarifa quarta:
1. Estudiants, investigadors i historiadors a títol personal, associacions, escoles i mitjans de
comunicació que fan programes o productes culturals on es publiquen les fotografies en treballs
o en revistes sense ànim de lucre, es beneficiaran d'una bonificació del 100% dels segúents
serveis:
• Premsa,
• Productes audiovisuals
• Publicitat
• Projeccions puntuals
• Presa d'imatges de l'equipament per al seu ús públic
2. Les empreses privades col·laboradores de l'Ajuntament o les empreses de salaons
d'anxoves de L'Escala, gaudiran d'una bonificació del 50%, dels següents serveis:
• Productes editorials
• Articles de papereria

TARIFA CINQUENA.
AREA DE LA POLICIA
Plaques de gual
Plaques de gual sostretes
Qüestionari d’accidents
Certificats de personificació
Números de carrer
Amidament de sorolls, prèvia sol·licitud
Targeta de zona blava per residents
• De plàstic
• De cartró, 2a adquisició o següents

TARIFA SISENA.

70,20
18,20
41,90
3,60
10,80
129,80
3,10
31,05
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DOCUMENTS DE L’ADET
LLOGUER DE DESPATXOS AL VIVER D’EMPRESES **
1r any
Despatx 1
203,53
Despatx 2
139,26
Despatx 3
169,25
Despatx 4
101,77
Despatx 5
107,12

2n any
246,38
171,40
203,53
117,83
123,19

3r any
289,23
192,82
246,38
128,55
139,26

4t any
364,22
241,03
294,59
160,68
171,40

** Import sense IVA

Notes a la tarifa sisena:
Segons contracte signat per cada llogater, el 1r de gener de cada any s’incrementarà
l’import mensual amb l’IPC interanual. En cas d’haver de cobrar algun mes sense
l’increment per desconeixement de l’índex aquest serà acumulat i cobrat amb efectes
retroactius.

Article 8
Bonificacions de la quota
En la tarifa segona, per l’Àrea d’urbanisme, quan la tala d’arbres es refereixi a tales en
terrenys rústics per a aprofitament agrícola, la quota serà bonificada al 100%.
Article 9
Acreditament
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’acreditament 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 10
Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de la presentació de
sol·licitud o obtenció del document o objecte.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència, 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, 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 a 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.
Article 11
Infraccions i sancions
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En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Article 12
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el 1er de gener, després de la seva publicació al
BOP, i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència.
Aquesta Ordenança, fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 31 d’octubre
de 1996 i publicada en el BOP del dia 12 de novembre de 1996. A estat modificada
parcialment pel Ple de l’Ajuntament en sessions de 2 de novembre de 1998, 28 de
setembre de 1999, 30 d’octubre de 2000, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 i 3
de novembre de 2003.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de
2006, el 5 de novembre de 2007, el 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009, 29
d’octubre de 2010, 9 de novembre de 2011, 14 de maig de 2012, 4 de març de 2013, 2 de
novembre 2015, 3 de novembre de 2016 i 3 de març i 30 d'octubre de 2017
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

