
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 

L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 

 

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

En ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució i per 

l’art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 

conformement al que disposen els arts. 15 i següents del TRLRHL, aquest 

Ajuntament estableix la modificació de la taxa per expedició de documents 

administratius, que es regirà per la present ordenança fiscal. 

 

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 

 

1) Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada 

amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de document que 

l’Administració o les Autoritats Municipals expedeixin i d’expedients que els 

competin. 

 

2) A aquests efectes, es considerarà tramitada a instància de part qualsevol 

documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en 

el seu benefici, tot i que no hi hagi hagut sol·licitud expressa de l’interessat. 

 

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU 

 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats 

a que es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin 

o en l’interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de que 

es tracti. 

 

ARTICLE 4. RESPONSABLES 

 

1) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a que es refereixen els arts. 38.1 i 39 de la Llei 

General Tributària. 

 

2) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de les fallides, concursos, societats i entitats en 



general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’art. 40 de la Llei General 

Tributària. 

 

ARTICLE 5. EXEMPCIONS, REDUCCIONS I MODIFICACIONS 

 

Conformement a l’art. 9 de la Llei 39/88, en matèria d’aquesta taxa no es 

reconeixeran altres beneficis fiscals que els expressament prevists a normes amb 

rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals. 

 

ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 

La quota tributària es determinarà segons la següent tarifa: 

 

CONCEPTE 
IMPORT 

EUROS 

-  Cèdules Urbanístiques amb desplaçament del Tècnic            42 

-  Cèdules Urbanístiques sense desplaçament del 

Tècnic 

           37 

- Certificacions de prescripcions d’infraccions 

urbanístiques.  

Sobre el pressupost d’execució de l’obra. 

           5% 

- Certificacions d’antiguitat i/o situació urbanística, 

amb desplaçament del Tècnic 

           42 

- Certificacions d’antiguitat i/o situació urbanística, 

sense desplaçament del Tècnic 

           37 

- Certificacions de tràmit d’expedient d’activitats o 

obres 

          7,40 

- Certificacions d’innecessarietat d’obtenció de 

llicència urbanística per segregació amb desplaçament 

del Tècnic 

           42 

- Certificacions d’innecessarietat d’obtenció de 

llicència urbanística per segregació sense desplaçament 

del Tècnic 

           37 

- Altres informes o certificacions final d’obra amb 

desplaçament del Tècnic 

           42 

- Altres informes o certificacions final d’obra sense 

desplaçament del Tècnic 

           37 

- Certificacions de referències cadastrals de 

contribuents  relacionats en el Padró d’IBI, urbana i 

rústica. 

          8,50 

-  Certificacions d’immobles no subjectes a limitacions 

per a l’obtenció de llicència municipal d’obres. 

           37 

-   Llicència de parcel·lació sol urbà per m2          300 

- Llicència per canvi de fites dins sòl rústic per 

parcel·la 

         181 

- Llicència de segregació o parcel·lació sòl rústic per          300 



parcel·la 

- Certificacions d’acords dels òrgans de govern.           7,40 

- Els documents referits a l’apartat anterior + 5 anys 

antiguitat 

         14,50 

- Fotocòpies d’Ordenances Municipals i documents que 

es facilitin a particulars. (Din A4 per fulla). 

          0,20 

- Fotocòpies d’Ordenances Municipals i documents que 

es facilitin a particulars (Din A3 per fulla). 

             1 

- Fotocòpies d’Ordenances Municipals i documents que 

es facilitin a particulars (de plànols de les NN.SS) 

           14,50 

- Per fotocopia de documents particulars            0,20 

- Expedició títols concessió drets funeraris            7,50 

- Traspasos de la titularitat de sepultures            14,50 

- Bastanteig de poders.             7,50 

- Compulsació de documents municipals. Per foli              1 

- Llicències d’autotaxis (substitució de vehicles)           43,50 

- Llicències d’autotaxis (expedició llicència anual)           43,50 

- Certificats d’empadronament, convivència (excepte 

per a viatjar) 

              1 

- Plaques (Obra major)            21,80 

- Plaques (Obra menor)             5,80 

 

ARTICLE 7. MERITACIÓ 

 

1) Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud 

que inicia la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut. 

 

2) En els casos a que es refereix el núm.2 de l’art. 2, la meritació es produeix 

quan tenen lloc les circumstàncies que originin l’actuació municipal d’ofici o 

quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat, però redundi en el 

seu benefici. 

 

No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament 

corresponent. 

 

ARTICLE 8. DECLARACIÓ I INGRÉS 

 

1) La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

 

2) Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa no 

es presti, procedirà a la devolució de l’import corresponent. 

 



 

 

 

ARTICLE 9. INFRACCIONS I SANCIONS 

 

En matèria d’infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en 

cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària i les 

disposicions que la complementin i la desenvopulin.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present modificació de l’Ordenança Fiscal va ser aprovada inicialment per 

l’Ajuntament en Ple i entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí 

Oficial de les Illes Balears, fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 

Llubí, 22 d’agost de 2014. 

El Batle, 

 

 

Joan Ramis Perelló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


