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7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D.EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

(darrera modificació BOIB 164, 07/11/2015)

Article 1
Disposició general

Fent ús de les facultats concedides per l.article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d.abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement amb el que
disposen  els  articles  15  a  20  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
serveis i expedició de documents administratius. 

Article 2
Fet imposable

Primer. Constitueix  el  fet  imposable  de  les  taxes  regulades  en  aquesta
Ordenança  la  prestació  dels  serveis  o  la  realització  d.activitats
administratives de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn
de forma particular el subjecte passiu, en els supòsits següents: 

-Tramitació a instància de part de tota mena de documents de l’activitat
administrativa, i expedients de què entengui l.administració o les autoritats
municipals. 

-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. 

Segon. La taxa per expedició de documents administratius s.estableix per
serveis i activitats administratius, en règim de dret públic de competència
local, que es refereixi, afecti o beneficiï al subjecte passiu, quan es doni una
de les següents circumstàncies: 

-No siguin de sol.licitud o recepció voluntària per part  de l’administrat,
perquè venguin imposades per disposicions legals o reglamentàries, o els
serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol.licitant. 

-O quan no es realitzin pel sector privat,  estigui o no establerta la seva
reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 

Tercer. La prestació de serveis  o  activitats  de  la  competència  d.aquesta
administració  local,  quan  no  concorri  cap  de  les  circumstàncies
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assenyalades  a  l’apartat  anterior,  es  consideraran conceptualment  com a
preu públic, conforme a l.article 20.1.B) in fine de la LRHL en la redacció
de la Llei 25/1998, aplicantse la quantia establerta a les tarifes de l.Annex a
la present Ordenança. 

Article 3
Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin o
resultin  beneficiades  o  afectades  pels  serveis  o  activitats  municipals,
referides a l’article 2n. 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu,
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de
la Llei General Tributària. 

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 40 de
la Llei General Tributària. 

Article 4
Beneficis fiscals

No estaran sotmesos a aquesta taxa: 

-La  tramitació  de  documents  i  expedients  necessaris  per  al  compliment
d’obligacions fiscals, els expedients de devolució d.ingressos indeguts, els
recursos  administratius  contra  resolucions  municipals,  els  documents
relatius a 

la prestació de serveis o activitats municipals que estiguin gravats per una
altra taxa o preu públic no regulat específicament en aquesta Ordenança,
així  com  la  informació  d.abast  general  que  l.Ajuntament  de  Montuïri
publiqui a través de web municipal oficial. 

-L’expedició de documents a instància de l’Estat,  Comunitat Autònoma,
Diputació Provincial o Consell Insular o altra institució de dret públic. 

-Els  documents  expedits  com  a  conseqüència  de  força  major  -com
inundacions,  aiguats  o  altres  sinistres-  que  es  qualifiquin  de  gravetat
suficient per part de l’Ajuntament. 
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Article 5
Quota tributària

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s.assenyalarà
d’acord amb el quadre de tarifes i segons la naturalesa dels documents o
expedients que s’han de tramitar. 

La quota de tarifa correspon a la tramitació completa en cada instància, del
document o expedient que es tracti, des que s.inicia fins a la seva resolució
final, inclosa la notificació i certificació de l.acord recaigut a l.interessat. 

Les  quotes  que  resultin  de  l.aplicació  de  les  tarifes  anteriors
s’incrementaran  en  un  50%  quan  els  interessat  sol.licitin  amb  caràcter
d’urgència la tramitació dels expedients que motivin l’acreditament. 

Article 6
Acreditació

La taxa s.acredita i  neix l’obligació de pagament des que es presenti  la
sol.licitud que iniciï la tramitació dels documents o dels serveis especificats
a l’ànnex corresponent; o, al seu cas, quan s’esdevinguin les circumstàncies
que proveeixin l.actuació municipal d’ofici o quan aquesta actuació s.iniciï
sense sol.licitud prèvia de l.interessat però redundi en benefici seu. 

Article 7
Declaració i ingrés

La taxa s.exigirà en règim d.autoliquidació mitjançant el procediment del
segell  municipal  adherit  a  l’escrit  de  la  sol.licitud  de  la  tramitació,  o
mitjançant segell al document o expedient corresponent en els casos que no
hagués sol.licitud expressa. 

Els escrits rebuts pels conductes diferents a la personació de l’interessat
(correu, missatger,  fax, email  ...)  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 l.interessat perquè en el termini de
deu  dies  aboni  les  quotes  corresponents,  amb  l’advertiment  que  passat
aquest termini sense subsanació , es tendran els escrits per no presentats i la
sol.licitud serà arxivada. 

Les certificacions o documents expedits per l’administració municipal en
virtut d’ofici de jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuraran
ni  es  remetran  si  prèviament  no  s’ha  satisfet  la  quota  tributària
corresponent. 
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Article 8
Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d.infraccions tributàries i de les sancions
que els  corresponguin en cada cas,  hom ajustarà  al  que disposa la  Llei
general tributària i normativa de general aplicació. 

Article 9
Data d’aprovació i vigència

Aquesta ordenança començarà a regir el mateix dia de la seva publicació
íntegre al BOIB i continuarà vigent mentre no se n.acordi la modificació o
derogació. 

Disposició addicional

Les modificacions  produïdes  per  Llei  de  Pressupostos  de  l’Estat  o  altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran
d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 

ANNEX DE TARIFES/PREUS

Concepte, subconcepte tarifa/preu (€)

Fotocòpies Per cada fotocòpia dina4..................................................................0,15
Fotocòpies Per cada fotocòpia dina3 .................................................................0,25
Fotocopies per associacions de Montuïri  dina4.................................................0,05
Fotocopies per associacions de Montuïri dina3 . ................................................0,15
Compulses Per cada compulsa una cara.............................................................3,00
Compulses Per cada compulsa dues cares .........................................................5,00
Fax Per cada fulla nacional.................................................................................1,00
Fax Per cada fulla a l’estranger .........................................................................2,00

Certificats administratius: 
De residència......................................................................................................1,00
De convivència...................................................................................................1,00
D’empadronament..............................................................................................1,00
Altres...................................................................................................................1,00

Expedients:
Llicències d’animals perillosos.........................................................................30,00
Llicències de segregació  ...............................................................................150,00
Encarregaments Cadastre....................................................................................3,00
Notes cadastrals..................................................................................................1,00
Altres exp. Administratius................................................................................20,00
Plaques: Placa gual  + preu/any reserva metres. ................................................9,00
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Certificats urbanístics:
Antiguitat:
Si no es mesura res...........................................................................................50,00

Mesura construccions – 30m2 .....................................................................90,00
Mesura construccions de 30 a 100 m2........................................................175,00
Mesura construccions de mes de 100 m2...................................................200,00

Final d’obra.......................................................................................................50,00
Cèdules urbanístiques.......................................................................................50,00
Inf. Medició construcció –175m2.....................................................................30,00
Inf. Medició construcció +175m2.....................................................................45,00
Inf.Condic.habitabilitat.....................................................................................20,00
Altres informes tècnics.....................................................................................30,00

Expedició documentació 
Contractes i convocatòries 
Plec condicions en paper..................................................................................60,00
Plec condicions suport Informàtic ...................................................................50,00
Projectes tècnics en paper.................................................................................80,00
Projecte tècnics suport Informàtic ...................................................................60,00

45


	7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D.EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

