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Ajuntament d’Agramunt      

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 

Article 1er.- Fonament i naturalesa. 
1. En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local i específicament l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s’hi disposa en els articles 20 a 27 d’aquesta 
norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la tramitació dels documents que expedeix o que estén 
l’Administració municipal. 
2. És objecte d’aquesta exacció, la tramitació a instància de part de tot tipus de documents que l’Administració 
o les autoritats municipals entenguin. 
3. S’entén que s’ha tramitat a instància de part, qualsevol  documentació administrativa que hagi provocat un 
particular o  que redundi en el seu benefici, encara que l’interessat no hagi fet la sol·licitud. 
 
Article 2on.- 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. 
 L’obligació de contribuir comença en el  moment de presentar la sol·licitud que inicia l’expedient, quan  
s’expedeixi el document que beneficia el particular, o quan ell mateix l’hagi provocat. 
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 3er.- Subjecte passiu. 
Tenen la condició de contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la tramitació de l’expedient, 
que la provoquin o bé que aquesta tramitació redundi en benefici seu. 
El subjecte passiu substitut és el presentador dels documents. 
 
Article 5è.- Exempcions subjectives. 
No estan subjectes a aquesta exacció, l’expedició de documents o expedient que l’Administració o les 
autoritats municipals entenguin quan la persona que té obligació de pagar estigui acollida a la beneficència 
municipal, o es tracti d’autoritzacions a menors per concertar contractes laborals.  
 
Article 6è.- Quota tributària. 
 
1La 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 del expedients que motivin l'acreditament. 
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Article 7è.- Tarifa 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 
  
     EPÍGRAF PRIMER: CERTIFICACIONS                                                                        
      Pel primer foli 4,50 
      Restants 1,80 
   
   
     EPÍGRAFSEGON: CÒPIA DE DOCUMENTS O DADES                                              
      Pel primer foli 4,50 
Restants 1,80 
Variacions i Notes cadastrals, per cada foli  4,50 
Fotocòpies, unitat, DINA 4 0,30 
      Fotocòpies, unitat, DINA 3 0,40 
Diligència de confrontació de documents, per cada signatura o 
diligència (compulsa):   1,00 
Còpia de les Ordenances Fiscals                35,90 
            Còpia dels Pressupostos Municipals 35,90 
      Còpia CD de dades o plànols en suport digital 4,60 
Còpia d’informes policials 21,30 
                       

    
 
 
 
 
 

 
EPÍGRAF QUART: EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS                                                      
Per cada expedient de part, sense assumpte determinat                35,90 
 
       
EPÍGRAF CINQUÈ: CONCESSIONS I LLICÈNCIES 
Llicències d'armes d'aire comprimit 41,50 
No especificades a l'ordenança  39,40 
Llicència publicitat dinàmica 39,60 
Llicència tinença animals 58,60 
          
                                                                                                   

   
       
 

 
EPÍGRAF SETÈ: CENS DE POBLACIÓ                                                                                   
    Certificats empadronament i convivència   2,60  
 
                                                                   
EPÍGRAF VUITÈ: BIBLIOTECA MUNICIPAL                                                                    
Impressió documents internet, per unitat 0,25 
Impressió color, per unitat 0,80 

         EPÍGRAF TERCER: DOCUMENTS RELATIUS AL SERVEI D'URBANISME         
Còpia del document sense NNSS en paper o suport informàtic 35,90 
Còpia plànol NNSS 17,90 
 Còpia CD cartografia Agramunt (casc urbà) 889,30 
Còpia CD cartografia Agramunt (una secció) 88,90 
 Còpia CD cartografia nuclis agregats (per nucli)       133,10 
Còpia CD una secció de les NNSS  88,90 
CADASTRE :  
Alteracions cadastrals (models 901, 902, 903 i  904)   
Tràmit normal  44,40 
Tràmit simplificat 14,90 
Certificacions cadastrals (Punt d’Informació Cadastral- PIC):  
 Certificacions 4,50 
 Còpies de la Seu Virtual del Cadastre (OVC) 0,25 

EPÍGRAF SISÈ: FORMALITZACIÓ CONTRACTES ADMINISTRATIUS    
      Tota classe de contractes 39,40 
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Duplicat carnet de biblioteca   3,20 
Targeta 25 còpies 2,70 
Plastificació carnet 1,10 
Certificat per immigrant 0,55 
Préstec interbibliotecari cost dels ports corresponents 
     
     
EPÍGRAF NOVÈ: OFICINA DE TURISME                                                                         
Ruta turística guiada fins a 10 persones 2,90 € per persona amb un mínim  

per  sortida de 17,60€  
  Ruta  turística guiada de 11 a 30 persones 2,80 per persona  
Ruta turística guiada de més de 31 persones   1,90 per persona 
Plus necessitat de traducció/idioma  22,40 total 
Plus guia turística festiu 22,40 total 
       Plus idioma més festiu 27,70 total 
                                                              
       
EPÍGRAF  DESÈ:  -------  (suprimit) (anteriorment: Registre de parelles de fet)  
          
              
EPÍGRAF  ONZÈ.- CERTIFICATS DE SERVEIS SOCIALS  
Gestió d’informes per tramitar els expedients d’estrangeria:   
Informe INF01: adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar 35,90
Informe INF02: grau d’integració social per a l’arrelament social 5,60
Informe INF03: esforç d’integració per a la renovació de residencies temporals 5,60
Informe INF04: adequació de l’habitatge per a la renovació de residència per reagrupament familiar 35,90
 
 
Article 8è.- Bonificacions de la quota. 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la tarifa d'aquesta taxa. 
 
 
Article 9è.- 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 10è.- 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. 
2.- A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també 
degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud la justificació d’haver efectuar el 
pagament de la taxa corresponent. En els supòsits en que no es pugui establir per part de l’interessat  la base 
imposable se satisfarà la taxa en el moment de recollir el  document, autorització o llicència administrativa 
sol·licitada. 
 
 
Article 11è.- Infraccions i sancions. 
1. Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i les sanciones que els corresponguin en 
cada cas, s’ha d’aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 53/2003, de 18 de desembre, 
General Tributària i les disposicions que la complementen i despleguen . 
2. La imposició de sancions mai no impedeix la liquidació i el cobrament de les quotes meritades no prescrites. 
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Disposició Final.- 
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de 
2017  i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en 
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació. 
 
 
 
                                          
                        Vist i plau 

L'alcalde   La secretària 
                                                  Bernat Solé Barril                             Sara Miñarro Gómez 
 


