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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 
 
 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I DE L’ARXIU 
MUNICIPAL 

 
 
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 es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei 
39/1988, de 5 de març, 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'esmentat Reial decret 
legislatiu. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació, a instància d'alguna part interessada, de tota mena de documents i 
d'expedients que expedeixi o de què entengui l'administració o les autoritats municipals. 

 
2. A aquests efectes s'entendrà 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 les consultes tributàries, els 
expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra 
resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la 
realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament 
especial de béns de domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa 
municipal o pels quals aquest Ajuntament exigeixi un preu públic. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 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 i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de Llei general 
tributària. 
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2. Seran responsables solidaris 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 5. EXEMPCIONS SUBJECTIVES 
 
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies. 
 
1a.- Haver estat declarats pobres per precepte legal. 
 
2a.- Estar inscrits en el Padró de la  beneficència com a pobres de solemnitat. 
 
3a.- Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de 
fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagin estat declarats pobres. 
 
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'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la 
certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
3. Les quotes que resulten 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’acreditació. 

 
ARTICLE 7. TARIFA 
 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 
 Epígraf  1r. Còpia de documents o dades 
 
  1.1.- Còpia o fotocòpia de documents (per pàgina)  0,35€ 
  1.2.- Fotocòpia paper Din A-4 (una cara)   0,24€ 
  1.3.- Fotocòpia paper Din A-4 (dues cares)   0,35€  
            1.4.- Fotocòpia paper Din A-3 (una cara)   0.35€ 
  1.5.- Fotocòpia paper Din A-3 (dues cares)   0.44€ 
  1.6.- Expedició còpies plànols               0.61€  
                      1.7.- Compulsa de documents que no tinguin relació 
                              amb l'activitat municipal per pàgina                               0,83€      
 
Les fotocòpies necessàries per als tràmits municipals seran gratuïtes excepte les 
corresponents als serveis tècnics. 
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La compulsa de documents a persones físiques és gratuïta. 
No es realitzaran compulses a persones jurídiques. 
 
 Epígraf 2n. Documents Serveis Tècnics  

 
2.1.- Per  cada certificació  d'aprofitament urbanístic  

que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada  
a instància de part         122,79 EUROS 

                     2.2.- Inspeccions a instància de particulars                      36,85 EUROS 
           2.3.- Reproducció i transferència d’imatges i documents dels Serveis     

Tècnics 
  

1. Documents o registres de base de dades   
Impressió en paper DIN A4                      0.26 EUROS 
   

  2. Impressió d’imatges 
      Impressió en color  
       
      DIN A5 de 90 gr. 1.28 EUROS 
      DIN A4 de 90 gr. 2.15 EUROS 
      DIN A 3 DE 90 GR. 3.80 EUROS 
 
      DIN A5 paper fotogràfic 1.90 EUROS 
      DIN A4 paper fotogràfic 3.68 EUROS 
      DIN A3 paper fotogràfic 6.35 EUROS 
 
      Impressió en blanc i negre 
 
      DIN A5 de 90 gr. 0.89 EUROS 
      DIN A4 de 90 gr. 1.52 EUROS 
      DIN A3 de 90 gr. 2.54 EUROS 
 
      DIN A5 paper fotogràfic 1.52 EUROS 
      DIN A4 paper fotogràfic 2.29 EUROS 
     DIN A3 paper fotogràfic 5,08 EUROS 
   

        3. Transferències en disquet o correu electrònic, d’imatges, documents o    
    registre de bases de dades 
       

    Fins a 1’4 MB 1,02 EUROS 
    Per cada MB suplementari 1,02 EUROS 
 
  4. Digitalització 
 
    Fins a DIN A4 1.90 EUROS 
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Aquestes tarifes no inclouen el preu dels suports d’emmagatzematge ni les despeses de 
tramesa; si ni haguessin 
           
 Epígraf 3r. Altres documents 
 
3.1.- Per qualsevol altre document no expressament 
          tarifat, sempre que no sigui de caràcter ordinari 12.50 EUROS 
 
3.2.- Expedició de plaques numeració d'edificis:   
 

Plaques amb un número 29,04€ 
Plaques amb dos números 47,80€ 
Plaques amb tres números 66,55€ 

  
Es repercutirà el cost de les plaques d’edificis i les plaques de gual permanent al 
subjecte passiu 

 
 
3.3.- Plaques de veïnat 
 

Per cada placa de veïnat 61,77€ 
 
 Per a l’expedició de plaques de veïnat es repercutirà el cost de les plaques de 

disseminat al subjecte passiu 
 
3.4.- Bústies de veïnat 
 

Model Preu  Preu 
unitari 

Preu 
unitari 

50% 
Grup de 3 bústies 
URBIS 

408,98€ 136,33€ 68,16€ 

Grup de 3 bústies BCP 349,14€ 116,06€ 58,03€ 
 
 
 Per a l’adquisició de les bústies de veïnat es repercutirà el 50% cost de les bústies 

al subjecte passiu. 
 

En cas de ser necessari el canvi només del bombí no es cobrarà cap import a   
l'interessat. 

 
 
 Epígraf 4t. Documents arxiu municipal. “Taxa per a la reproducció 
 i la transferència d’imatges i documents del servei de l’Arxiu Municipal 
 de Cassà de la Selva 
  
      Fotocòpies DIN A4 (una cara) 0.08 EUROS 
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      Fotocòpies DIN A4 (dues cares) 0.14 EUROS 
      Fotocòpies DIN A3 (una cara) 0.16 EUROS 
      Fotocòpies DIN A3 (dues cares) 0.24 EUROS 
 
      Impressions 
 
      Text DIN A4 (una cara) 0.08 EUROS 
      Text DIN A4 (dues cares) 0.14 EUROS 
      Imatge en paper comú B i N 1.05 EUROS 
      Imatge en paper comú color 1.57 EUROS 
      Imatge en paper fotogràfic color 2.10 EUROS 
      Imatge en paper fotogràfic B i N 1.57 EUROS 
      Subministrament CD o DVD 0.73 EUROS 
      Fitxers electrònics                                                            0.21 EUROS 
                
       Digitalització 
 
    En alta resolució a partir de 200 dpi 4.19 EUROS 
    En baixa resolució fins a 200 dpi 0.79 EUROS 
 
 Epígraf 5è. Publicacions. 
 

Publicació de monografies locals 24,03 EUROS 
  Plecs i guies 4,80 EUROS 
 
  
    

Epígraf 6è:Tarifes per a la reproducció de caràcter comercial: 
 
 

 

Reproducció imatges fixes  
Ús de la imatge en publicacions i material publicitari 

Fins a 1.500 exemplars  40,00 
Entre 1.500 i 10.000 exemplars  80,00 
Més de 10.000 exemplars  180,00 

Ús de la imatge en la xarxa Internet 
Fins a 30 dies  40,00 
Entre 1 mes i 12 mesos  80,00 
Més de 12 mesos  180,00 

Ús de la imatge en exposicions 
Fins a 30 dies  50,00 
Entre 1 mes i 12 mesos  100,00 
Més de 12 mesos  200,00 

Ús d'audiovisuals  
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Ús publicitari, per minut o fracció  70,00 
Les tarifes establertes a l’apartat segon de l’Epígraf tercer corresponen a un sol ús, les 
successives edicions requeriren noves autoritzacions. 

 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, previ estudi de cada cas, es reserva el dret d’establir 
les bonificacions o exempcions que consideri oportunes d’acord amb l’ús i la finalitat de 
les reproduccions. 
  
Epígraf 7è: Carnet Jove Cassà. 

 
El preu per carnet és de 3€. Les renovacions són gratuïtes 

          
ARTICLE 8. BONIFICACIONS DE LA QUOTA. 
 
S’aplicarà una bonificació del 60% a les tarifes de l’epígraf 1r si es tracta de documents 
que han de ser lliurats al propi Ajuntament. 
 
ARTICLE 9. 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 2n, l’acreditació es produeix 
quan s'esdevinguin les circumstàncies que preveiessin l'actuació municipal d'ofici o quan 
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 10. DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
1. La taxa s'exigirà mitjançant la corresponent carta de pagament. 
2. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici 
de jutjat o tribunals per a tota mena de plets no es lliuraran ni es remetran si prèviament 
no s'ha satisfet la quota tributària corresponent. 
 
 
Article 11. 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 l'article 178 i següents de la 
Llei general tributària.      
 
Disposició final  
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà  a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2017 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 
 


