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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1. REGULADORA DE LA TAXA 
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
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 disposa l’article 20.4 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament establix la 
taxa per expedició de documents administratius, que s’ha de regir per esta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 del citat text refós. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constituïx el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa duta a terme amb 

motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que 
expedisca i genere expedients l’Administració o les autoritats municipals. 

 
2. A estos efectes, es considera tramitada a instància de part qualsevol documentació 

administrativa que haja sigut provocada pel particular o que redunde en benefici 
seu, encara que no n’hi haja sol·licitud expressa de la persona interessada. 

 
3. No està subjecta a la taxa la tramitació de: 

– Certificats d’empadronament. 
– Certificats de convivència. 
– Documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals. 
– Expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
– Recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole. 
– L’ús privatiu o l’aprofitament especial de béns de domini públic municipal pels 

quals l’Ajuntament exigisca un preu públic. 
– Certificats de béns i/o signes externs. 
 
 
En matèria d’IBI: 
– Certificados que assenyalen únicament que en la data de la sol·licitud no 

consta la unitat urbana/rústica en el padró corresponent. 
– Certificats sobre dades tributàries del rebut de cobrament periòdic encara no 

emés en la data de la sol·licitud però que, tanmateix, sí que consten en la 
matrícula tramesa per la Gerència del Cadastre. Una vegada, emés el rebut, 
els certificats sobre dades tributàries estan subjectes a esta taxa. 

 
 
En matèria de Servici Agrari: 
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– Certificados sobre la base del directori d’explotacions agrícoles. 
– Certificats de cultivador directe. 

 
Article 3. Subjecte passius 
 
Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats a les quals es referix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiàries o afectades per 
les sol·licituds i les tramitacions dels documents o expedients de què es tracte. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a les quals es referix l’article 42 de la Llei General 
Tributària. 

 
2. En són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en 
els supòsits i amb l’abast que indica l’article 43 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Exempcions subjectives 
 
Gaudixen d’exempció els contribuents en els quals concórrega alguna de les 
circumstàncies següents: 
 

a) Haver sigut declarat pobre per precepte legal. 
b) Haver obgtingut el benefici judicial de pobresa respecte als expedients que 

han de tindre efecte, precisament, en el procediment judicial en què ha sigut 
declarat pobre. 

 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determina amb una quanitat fixa, assenyalada d’acord amb la 

naturalesa dels documents o expedients que hagen de ser tramitats, 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 de l’expedient de què es tracte, des de l’inici fins a la resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació de l’acord pres a la persona interessada. 

 
3. Les quotes resultants per l’aplicació de les tarifes anteriors seran incrementades en 

un 50% quan les persones interessades sol·liciten la tramitació de l’expedient que 
en motiven la meritació amb caràcter d’urgència. 

 
Article 7. Tarifa 
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La tarifa a la qual es referix este article es desglossa en els epígrafs següents: 
 
EPÍGRAF 1 DOCUMENTS EXPEDITS PER OFICINES MUNICIPALS  TARIFA  
1. Per cada document expedit en fotocòpia, per full 0,25€ 
2. Per cada document compulsat no dirigit a esta administració 0,70€ 
EPÍGRAF 2 DOCUMENTS DE L’ÀREA DE SERVICIS AL TERRITORI   

 
4,84€ 

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis (per m2 construït, 
amb un mínim de 243,49€/exp.) 
2. Per informes urbanístics sol·licitats a instància de part 81,12€ 
3. Per cada informe sobre característiques de terreny o consulta a efectes 
d’edificació a instància de part 

81,12€ 

4. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres 17,22€ 
5. Per cada plànol presentat per un particular (original o còpia) i en cada 
memòria d’obres, subscrita per un tècnic 

17,22€ 

6. Per cada còpia de plànol d’alienació de carrers, eixamples, etc., per 
cada m2 o fracció de plànol 

17,22€ 

7. Per expedició de còpies de plànols obrants en expedients de concessió 
de llicències d’obra, per cada m2 o fracció de plànol 

17,22€ 

8. Per cada informe de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de 
danys per incendis i altres peritacions sobre edificis 

243,49€ 

9. Per llicències urbanístiques de parcel·lació (per m2 de la finca matriu) 
de – de 500 
de 500 a 1.000 
de 1.001 a 2.000 
de + de 2.001 

 
85,96€ 

171,97€ 
343,79€ 
462,28€ 

10. Per llicències de parcel·lació o segregacions rústiques (sense finalitat 
urbanística i per m2 de la finca matriu) 
de – de 500 
de 500 a 1.000 
de 1.001 a 2.000 
de + de 2.001 

 
 

34,30€ 
68,82€ 

103,14€ 
137,48€ 

11. Per expedició de llicències de modificació d’ús urbanístic 
a) despatxos o immobles de 0 a 50 m2 
b) despatxos o immobles de 51 a 150 m2 
c) despatxos o immobles de + de150 m2 
d) En els casos de sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència, la quota 
que s’ha de liquidar és del 50% en els supòsits citats adés. 

 
275,03€ 
412,58€ 
584,53€ 

12. Per expedició d’autorizacions administratives per a instal·lar 
marquesines, vetladors i semblants (fixos o desmuntables) 

 
85,96€ 

13. Plànol digitalitzat en suport informàtic (CDROM, disquet o c/e), per 
cada 25.000 m2 o fracció 

 
40,58€ 

14. Cartografia del terme municipal en suport informàtic (CDROM, disquet 
o c/e) 

 
486,98€ 

15. Per comprovació de la validesa d’alineacions i rasants 235,44€ 
16. Per còpia de documentació que obre en l’expedient administratiu 22,80€ 



 
Qualitat i Futur 

AJUNTAMENT DE 

CATARROJA 

 
 

 

 

Camí Reial, 22 - 46470 - Catarroja (València) 
Tel.: 96 126 13 01 Fax: 96 127 08 45 CIF P-4609600-D 

ajuntament@catarroja.es 

www.catarroja.es 

 

tramitat per l’Àrea, a instància de la persona interessada (22,80= [1+(0,08 
x nre. d’anys)] + l’import de les fotocòpies que s’expedisquen 
EPÍGRAF 3 ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS   

17,22€ Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat 
EPÍGRAF 4 PER LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ   

2 por 1000 
sobre el 
pressupost 
de l’obra 

Per llicències de 1a ocupació 

EPÍGRAF 5 PER LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA TINENÇA D ’ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS  

151,84€ 

 
Article 8. Bonificacions de la quota 
 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en 
la tarifa d’esta taxa. 
 
 
Article 9. Meritació 
 
1. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació i mitjançant els procediments de 

cobrament establits per l’Ajuntament a través de les entitats col·laboradores. 
 
2. N’estan exempts els certificats o documents expedits per l’administració municipal 

a instància de jutjats, tribunals o altres administracions públiques. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la 
determinació de les sancions que corresponguen per elles, cal aplicar-hi el règim 
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la completen i la 
despleguen. 
 
Disposició addicional única. Modificació dels prece ptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
Els preceptes d’esta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reproduïsquen 
aspectes de la legislació vigent i d’altres normes de desplegament i aquells que 
remeten a preceptes d’esta ordenança es consideraran automàticament modificats i/o 
substituïts en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris dels quals porten causa. 
 
Disposició final única. Entrada en vigor i modifica ció de l’ordenança fiscal 
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Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2013 i estarà en 
vigor fins que siga modificada o derogada de manera expressa. 


