Ajuntament de Cubells
Ordenança Fiscal núm. 4
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
1. 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, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19
del RD.Leg.2/2004, de 5 març, en el que 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 es disposa en els
articles 20 al 27 de l’esmentat RD.Leg.2/2004.
2. Serà objecte d’aquesta exacció la tramitació a instància de part de tota
mena de documents que entengui l’Ajuntament.
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 l’Ajuntament o 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.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol∙licitin, provoquin o en
interès de les quals redundi la tramitació del document de què es tracti.

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què 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.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà
segons la naturalesa dels documents que s’han de tramitar, d’acord amb la
tarifa que conté l’article següent.
Article 6. Tarifa

La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígraf següents:
1. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia:
1.a) Fotocòpia DIN A3 : 0,30€
1.b) Fotocòpia DIN A4 : 0,10€
2. Per cada document que es tramet per fax : 0,70€
3. Fotocòpia compulsada, autenticació o validació de documents per
Secretaria : 0,80€
4. Certificats, Gestions cadastrals, Informes Alcaldia i altres documents
que s’expedeixin per Secretaria : 1,70€
Les quotes fixades en la tarifa es podran incrementar, en funció de l’increment
del cost del servei, obtingut del corresponent estudi econòmic.
Article 7. 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 8. 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 2, 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 9. Gestió i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i no es procedirà a lliurar el
document expedit fins que se n’acrediti el pagament previ.
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, s’aplicarà el que disposen l’article 191 i
següents de la Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 13 de novembre de 2008, entrarà en vigor i serà aplicable,
a partir del dia 1 de gener de 2008. El seu període de vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.
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