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ORDENANÇA FISCAL NÚM.6

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1 Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133 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 i, de conformitat amb
el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que 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 57 de l'esmentada llei .
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 dels quals n'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 mena i els relatius a la prestació de serveis o a
la realització 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 Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals
es refereix l'article 35.4 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
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
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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.
3. 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
Estan exempts del pagament de les taxes per drets d’examen, les persones que es
trobin en situació de desocupació o atur i que no rebin cap prestació econòmica o,en
cas de rebre-la, aquesta sigui d’import igual o inferior al Salari Mínim
Interprofessional. Per justificar l’exempció cal aportar el certificat emès per l’Oficina
de Treball de la Generalitat (OTG) o de l’INEM que acrediti l’acompliment dels
requisits.
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'iniciï fins a la seva resolució, inclosa la certificació i la
notificació a l'interessat de l'acord adoptat.
3. Les quotes que en resultin 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 Tarifes:
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
1. Serveis de l’arxiu municipal i resta serveis
Reprografia i cessió o lloguer d’imatges i enregistrament sonors:
1.1. Reprografia
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a) Per cada fotocopia o reproducció de microfitxes, microfilm, o qualsevol altre
document no previst als apartats següents, en blanc i negre DIN A 3 o DIN A 4
0,14 €/unitat
b) Per fotocopies en el blanc i negre de documents que comportin tasques
prèvies de recerca dels originals per part dels serveis municipals .
Per cada petició
2,05€
Per cada fotocopia DINA 3 o DINA 4
0,14 €/unitat
c) Fotocopies color DIN A 4
1,33 € /unitat
d) Fotocopies color DIN A 3
2,66 €/unitat
e) Digitalització a baixa resolució
1,48 €/unitat
f) Digitalització a alta resolució
6,41€/unitat
g) Subministrament de CD
0,64€
h) Subministrament DVD
1,29€
Les demandes de reproducció no previstes es cobren al preu de cost més un 15 %.
1.2. Venda de còpies fotogràfiques en paper (ampliacions manuals)
13 x 18
18 x 24
24 x 30
30 x 40
35 x 50
40 x 50
40 x 60
50 x 60
50 x 75

8,49 €
13,44 €
25,45 €
35,34 €
44,21€
48,06 €
50,89 €
57,96 €
67,85 €

A les comandes amb caràcter d’urgència, se’ls ha d’aplicar un increment del 15% en els
preus abans esmentats.
1.3. Venda de còpies en vídeo
Gravacions en format magnètic VHS (fins a 30 minuts )
Gravacions en format digital (fins a 30 minuts )

19,23 €
29,54 €

S'ha d’aplicar el preu corresponent a l'objecte de l'encàrrec, d'acord amb les quotes i les
condicions anteriors i, si s'escau, s'hi han d’afegir els costos dels materials addicionals i
les despeses d'execució i transport extraordinàries, d'acord amb els pressupostos
prèviament acceptats pel sol·licitant.
1.4. Venda de còpies en cassette sonora o suport òptic
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Duplicats (fins a 60 minuts )
Muntatges (fins a 60 minuts)

5,91€
10,35 €

A les comandes amb caràcter d’urgència, se’ls ha d’aplicar un increment del 15% en els
preus abans esmentats.
1.5 A més de les quotes previstes als articles 1.1 – 1.5 anteriors d'aquest apartat 1
s'estableixen les tarifes següents quan aquestes reproduccions es sol·licitin per a un ús
diferent del d'investigació i recerca, sempre que l'Ajuntament sigui titular dels drets
d'autor de les obres reproduïdes, quan tingui l'autorització del titular dels drets d'autor,
quan siguin anònimes o siguin desconeguts els possibles titulars dels drets d'explotació,
o quan hagin passat al domini públic respectant sempre l'autoria si es revelés la identitat
de l'autor així com, en tot cas, la integritat de l'obra.
Publicacions impreses
Premsa (interiors de diaris i revistes)
Llibres (pàgines interiors)
Cobertes de diaris, revistes i llibres
Cartells
Publicitat
Produccions audiovisuals
Cinema, televisió i vídeo
Publicitat
Web Internet
DVD, CD-ROM, Cassettes

56,88 €
38,11 €
76,09 €
113,89 €
147,71€
190,59 €
209,76 €
115,24 €
76,40€

En cadascuna de les fotografies o vídeos que s'utilitzin, hi constarà la procedència, el
nou de l'autor i la data de la presa. Quan les característiques i el nombre d'obres
reproduïdes facin necessari l'establiment d'unes condicions específiques, es formalitzarà
el corresponent contracte d'explotació comercial tenint en compte els drets d'autor
Les despeses d'enviament que es puguin generar aniran a càrrec del sol·licitant.
2. Informes i d'altres serveis urbanístics o tècnics
a) Certificats o informes d’aprofitament urbanístic de finques
b) Certificats o informes de compatibilitat urbanística.
c) Certificats de legalitat i antiguitat de finques
d) Certificats d’alineacions o rasants
e) Altres certificats d’informes de l’Àrea d’Urbanisme
f) Informes varis de l’Àrea d’Urbanisme
g) Còpies de plànols
En format digital
14,36 €/m2

159,49€
159,49€
91,30€
159,49€
53,88€
26,94€
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Còpia en CD o DVD
10,00 €
h) Informes per a altres administracions en la tramitació
d’expedients urbanístics a instància de part

91,30€

3.Expedició de documents
a)Per expedició de documents o informes relacionats amb intervencions ens les quals
hagin participat efectius de la Policia sense relació amb accidents de trànsit o
circulació emesos a persones físiques o jurídiques........................................28,28€
b)Informe o mesura de soroll pels serveis tècnics municipals o de la policia local a
requeriment de denunciant:
- Les dues primeres medicions..........................................
No subjecte
- Les següents (cadascuna)................................................
235,88€
c) Concessió de targetes d’armes de la 4a categoria, 4.1 o 4.2 A o B..20,00 €
d) Documents, informes o certificats econòmics...........................:

28,28€

e) Per expedició de documents o informes policials relacionats amb accidents de trànsit
o circulació, emesos a persones físiques o jurídiques........................90,00 €

4. Drets examen processos selectius i/o promoció interna:
Grup A1(antic A) L1
Grup A2 (antic B) L2
Grup B
Grup C1 (antic C) /L3
Grup C2 (antic D) /L4
Grup sense Titulació

30,86€
30,46€
30,46€
20,56€
15,45€
10,29€

5. Taxes de Gestió
Per tramitació d'expedients
1. Registre i llicència de gossos potencialment perillosos
2. Autorització de recollida/recuperació de gos/gat perdut
3. Autorització sanitària d’establiments
4. Canvi de nom d’autorització sanitària d’establiments
5. Renovació del llicència de gossos potencialment perillós

47,41€
90,00€
103,44€
10,75€
12,81€

Article 8 Acreditament
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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 9 Declaració i ingrés
1. El subministrament de plànols, ordenances, etc, o bé d'informes tècnics, donarà lloc a la
percepció de la taxa..
2. Les taxes d'administració que gravin documents que expedeixi l'administració o les
autoritats municipals a instància de part, s'abonaran amb la presentació de la sol·licitud que
iniciï l'expedient, que no serà tramitada sense aquell requisit.
3. Les tarifes que regula aquesta ordenança s'exigiran pel sistema d’autoliquidació.
4. En els supòsits de l'article 6.3.2 (Informes i d'altres serveis urbanístics o tècnics) quan
es sol.liciti el desistiment o renúncia del subjecte passiu abans d'emetre el corresponent
certificat però un cop iniciats els tràmits o el procediment per a la seva elaboració, es
liquidarà el 20% de l'import de la taxa. Si el desistiment o renúncia del subjecte passiu
fos amb posterioritat a l'emissió del corresponent informe, el pagament serà del 100%
de la taxa.
Article 10 Infraccions i sancions
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 la Llei General Tributària i
l’Ordenança Fiscal General.

Article 11 Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
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3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança es va aprovar pel Ple en sessió celebrada en Cerdanyola del Vallès el 7
de novembre de 1991. S'ha modificat parcialment en sessió plenària de 30 de març de
2017, 8 d'abril de 2020 i 21 de desembre de 2021. L’última modificació parcial es a
aprovar en sessió plenària celebrada en Cerdanyola del Vallès en data 24 de febrer de 2022
i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPB i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.
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