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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13.– Taxa per
Administratius i Celebració d’esdeveniments.

L'Expedició

de

Documents

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 disposen els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius,
que es regira 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.
L'objecte de la present exacció és l'activitat municipal desenvolupada a causa de
l'expedició i tramitació de documents administratius que siguin competència de
l'administració o autoritats municipals a petició de la part interessada, així com per la
celebració d’esdeveniments en els quals sigui necessària l’assistència dels càrrecs
municipals, tals com casaments civils.
Article 3. Meritació.
Naixerà en el moment de presentar la sol·licitud o instància que iniciï l'expedient o
l'actuació administrativa o, en cas de no haver-hi sol·licitud expressa, un cop s'hagi
tramitat i lliurat el document o expedient administratiu que afecti o que hagi instat el
particular o que vagi en el seu benefici.
Article 4. Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones naturals i/o jurídiques, instin
o en interès de les quals vagi la tramitació de l'expedient.
Article 5. Tarifes.
La tarifa a aplicar per la tramitació en cada instància dels expedients que les relacionen
des de la seva iniciació fins a la resolució final, inclosos el certificat o la notificació a
l'interessat d'acord que hi recaigui, serà el següent:
1.- Fotocòpies DIN-A4
0,20 €/unitat
2.- Compulses de documents
3’00 €/unitat.
Màxim 100 €.
3.- Certificats (excepte els regulats expressament en altres 6’00 €/unitat.
ordenances)
4.- Copies atestats Policia Local
120’00
€/unitat,
5.- Liquidacions per compte d’altres Organismes i actuacions
administratives no regulades expressament
10’00 €/unitat.
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6.- Repartiment de publicitat directa a les bústies
7.- Consultes administratives presentades en forma escrita que
suposin l’emissió d’informes d’òrgans municipals
8.- Informes d’estrangeria (a partir de la segona emissió)
9.- Gravació cerimònia civil
10.- Autorització ús armes d’aire comprimit
11.- Col·locació de publicitat per atraccions de circs i altres
espectacles (A més d’aquest import, l’Ajuntament podrà exigir el
dipòsit d’una fiança prèvia a la col·locació de la publicitat, per tal
de respondre de la seva enretirada. Aquesta fiança serà
retornada en el moment que s’acrediti l’enretirada dels cartells
publicitaris).
12.- Per l’expedició de cada volant d’empadronament

12,10 €/unitat.
100’00
€/unitat.
10’-- €
100,00 €
6,00 €
50,00 €

2’-- €

Article 6. Exempcions i bonificacions.
Estaran exempts del pagament de la Taxa per l’expedició de Certificats aquells que
siguin sol·licitats per els/les professionals dels Serveis Socials d’Atenció Social Primària
del CCBE assignats a l’Ajuntament de Deltebre.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el dia 4 de
novembre de 2020. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2021, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents.
Vist i plau
EL SECRETARI,
L'ALCALDE,
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