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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 

SERVICIS ADMINISTRATIUS I URBANÍSTICS A INSTÀNCIA DE PART 

 
Article 1. Fonament i  naturalesa. 

 
Fent ús de  les facultats atorgades 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 allò que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de  les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
expedició de documents administratius i urbanístics, que es regirà per aquesta 
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
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 qualsevol tipus de  documents i 
certificats que expedisca i d’expedients que entenga l’administració  o  les autoritats 
municipals, així com l’activitat municipal tècnica i administrativa, necessària per a 
realitzar les informacions urbanístiques que se sol·liciten a instància de  part, i 
qualsevol altra comesa referida a normes d’edificació i policia previstes en la Llei del 
Sòl i en el Pla d’Ordenació Urbana d’aquest municipi i planimetria. 
 2. A aquests efectes, s’entén tramitada a instància de part qualsevol 
documentació administrativa que haja sigut iniciada pel particular o redunde en el seu 
benefici encara que no hi haja hagut sol·licitud expressa de l’interessat. 
 3. No està subjecta a aquesta taxa la tramitació de documents, les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos 
administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la 
prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal i a la utilització 
privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal, que estiguen 
gravats per una altra taxa municipal o  pels quals s’exigisca un preu públic per aquest 
Ajuntament. 

 
Així mateix, tampoc està subjecte a aquesta taxa el padró fiscal i de matrícules 

que sol·liciten organismes i entitats oficials per motius de la gestió o recaptació 
d’exaccions d’aquest Ajuntament. 

 
Article 3. Subjecte Passiu. 

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

a  què es refereix l’article 33 de  la  Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o 
en l’interés de les quals redunde la tramitació del document o expedient de què es 
tracte. 
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Article 4. Responsables. 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques esmentades en els articles 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 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. Quotes tributàries. 

 
1. A tots els efectes, la quota tributària es determina per una quantitat fixa 

assenyalada segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord amb 
la tarifa que conté l’article següent. 

En el cas de certificat d’acords municipals, la quota tributària es determina per 
una quantitat fixa més una altra en relació amb el nombre de fulls que tinga el 
document. 

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document, certificat o expedient de què es tracte, des de la seua iniciació fins a la seua 
resolució final, inclosa la  notificació a l’interessat de l’acord recaigut. 

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s’incrementaran en 
un 50% en el cas que els interessats sol·liciten amb caràcter d’urgència la tramitació 
dels expedients que motiven la seua meritació. 

 
Article 6. Tarifa. 

 
La tarifa a què es refereix l’article s’estructura en els epígrafs següents: 
 
Epígraf primer: Documents administratius expedits per oficines municipals. 

 
1 Còpies de documents, per foli 0,15 € 
2 Per cada document compulsat, no dirigit a aquesta 

Administració 
1,50 € 

3 Certificacions, en general 1,00 € 
4 Certificacions d’acords municipals 2,00 € 
5 Còpia cartografia en paper DIN A3 o A4 9,00 € 
6 Canvis de titularitat cadastral 1,00 € 
7 Expedició cèdules parcel·làries cadastrals 3,00 € 
8 Còpia cartografia DIN A4 recolzada amb foto aèria 10,00 € 
9 Certificacions cadastrals literals urbanes o rústiques 5 € + 5€ per bé 

immoble 
10 Certificació cadastral descriptiva i gràfica referida a 

una unitat urbana o una parcel·la rústica 
16,00 € + 5 € si el 
sol·licitant desitja 
informació 
complementària 
(límits) 

11 Validació de poders en procediments 
d’adjudicacions de contractes 

6,00 € 
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12 Certificacions relatives a procediments selectius 
d’accés a l’ocupació pública 

6,00 € 

13 Expedició de còpies d’informació no gràfica 
d’expedients 

9,00 €/full 

 
Epígraf segon: Documents relatius a serveis d’urbanisme. 

 
1 Còpies de plans. 3,00 € 
2 Informacions Urbanístiques. 30,00 € 
3 Còpia de les Normes Urbanístiques. 300,00 € 
4 Declaració de ruïna 30,00 € 
5 Comprovació de validesa d’alineacions i rasants. 30,00 € 
6 Llicències de primera o posterior ocupació o 

utilització. 
35,00 € 

7 Llicències de parcel·lació, segregació i divisió de 
finques. 

35,00 € 

8 Llicències de modificació d’usos urbanístics. 35,00 € 
9 Expedició de duplicats de títols de llicència 

d’obertura o canvi de titularitat. 
30,00 € 

10 Sol·licitud de visita de tècnics pels interessats, 
inclosa la redacció del corresponent informe tècnic. 

30,00 € 

11 Tramitació de programes d’actuació integrada a 
iniciativa privada. 

2.000 € + 
0,14Xm2 

12 Tramitació de documents de planejament a iniciativa 
privada. 

1.000 € + 
0,07Xm2 

13 Tramitació de projectes d’urbanització. 1.000 € + 
0,07Xm2 

14 Tramitació de projectes de reparcel·lació. 1.000 € + 
0,07Xm2 

15 Cèdules urbanístiques. 30,00 € 
 

Article 7. Exempcions, reduccions i bonificacions. 

 
Segons el que disposa l’article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de  les Hisendes 
Locals, no es podran reconéixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos 
en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació de Tractats internacionals. 

 
Article 8. Meritació. 

 
1. Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que 
inicie la tramitació dels documents i expedients subjectes a tribut. 

 
2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article 2, la meritació es produirà 
quan tinguen lloc les circumstàncies que proveïsquen l’actuació municipal d’ofici o quan 
aquesta s’inicie sense la sol·licitud prèvia per l’interessat, però redunde en el seu 
benefici. 

 
Article 9. Declaració i ingrés. 
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1. La  taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació per mitjà de model establert a l’efecte. 

 
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la Llei de  
Procediment Administratiu que no vinguen degudament reintegrats s’admetran 
provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense que s’esmene la deficiència, al fi 
de la qual es requerirà a l’interessat perquè, en el termini de deu dies, pague les quotes 
corresponents amb l’advertència que, transcorregut el susdit termini sense efectuar-ho, 
es tindran els escrits per no presentats i s’arxivarà la sol·licitud. 

 
Article 10. Infraccions i  sancions. 

 
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les 
sancions que els corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se allò disposat en els 
articles 77 i  següents de la Llei General Tributària. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquesta Ordenança fiscal s’aplicarà a partir del dia següent al de la seua publicació en 
el Butlletí Oficial de la província de València, i continuarà vigent fins la seua modificació 
o derogació expressa. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 119, de 20 de maig de 2006. 
 
Diligència per fer constar que, la modificació d’aquesta ordenança ha sigut publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 71, de 23 de març de 2012. 
 


