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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 
 

 

REGULADORA DE LA TAXA PER GESTIÓ D’EXPEDIENTS 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara d’allò que estableixen els articles del 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals, actualitzada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les 
taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest 
Ajuntament estableix la taxa de gestió d’expedients, que s’ha de regir per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen a allò previst en l’article 58 de la Llei 39/88. 
 

Article 2. Fet imposable 
1.  El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació de tota mena d’expedients. 
2.    A aquests efectes, s’entendrà tramitada qualsevol documentació que el particular hagi provocat o que 
redundi en el seu benefici, encara que no s’hagi formulat sol·licitud expressa de l’interessat. 
3.  Els expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals no estaran sotmesos a aquesta taxa, 
excepte la tramitació dels expedients que es derivin de la transmissió de terrenys de naturalesa urbana. 
 

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·licitin, generin o en l’interès de les quals redundi la 
tramitació de l’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 articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
2. 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 5. Quota tributària 
1.   La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb la tarifa que conté l’article 
següent. 
2.   La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, de l’expedient de què es 
tracti, des de l’inici de l’expedient fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a 
l’interessat de l’acord. 
 

Article 6. Tarifa 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs contemplats a l’annex de la present 
ordenança. 
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Article 7. Vigència i data d’aprovació 
Aquesta ordenança, aprovada en sessió plenària de 2 d’octubre de 2009, entra en vigor el dia que es 
publiqui en el BOP de Tarragona, i es començarà a aplicar a partir de l’endemà d’aquesta data. Tindrà 
vigència fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, resten vigents. 
 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a  Pradell de la Teixeta el dia 2 d’octubre 
de 2009, comença a regir el 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 
 
 
 

El Secretari, 
Oscar Ruben Presa Virgli 
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ANNEX:   ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ 
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA. TARIFACIÓ DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS 

 
Tramitació de planejament general i derivat  

A instància de part, modificació de planejament general 500,00 € 

A instància de part, modificació del planejament derivat 500,00 € 
  

Tramitació d’instruments de gestió urbanística  

Projecte d’urbanització 400,00 € 

Projecte de reparcel·lació (despeses registrals no incloses) 400,00 € 
  

Tramitació de drets d’examen, en processos selectius  
Participació a les proves selectives, en concepte de drets d’examen 30,00€ 
  

Tramitació d’altres figures urbanístiques  

Estudis de detall, volumetria, etc.. 300,00 € 

Procediment autorització obres en sòl no urbanitzable (davant CTUT) 300,00 € 
  

Serveis urbanístics  

Per certificat d’aprofitament urbanístic 50,00 € 

Per certificat de qualificació urbanística 50,00 € 

Per llicència de primera ocupació 80,00 € 

Per llicència de divisió horitzontal, per unitat nova (incloent obra nova plurifamiliar) 40,00 € 

Per certificat de compatibilitat urbanística d’activitats 60,00 € 

Reajustament d’alineacions i rasants (251 RLU) 250,00 € 

Concreció de l’ordenació de volums (252 RLU) 300,00 € 

Expedient de declaració de ruïna (255 ss RLU) 300,00 € 

Informe sobre condicions d’habitabilitat  80,00 € 

Informe/certificat de legalitat urbanística o antiguitat edificacions 80,00 € 

Altres expedients, informes i certificats urbanístics 35,00 € 

Còpia en suport digital del planejament general o derivat 35,00 € 

Informes urbanístics per obra menor 5,00 € 
  

Emissió de certificats i compulsa de documents  

Variacions/certificats padronals (residència, convivència) 2,00 € 

Altres certificats o documents no expressament tarifats 3,00 € 

Compulsa de documents generats per altres administracions 0,50 € 
  

Còpies de documents, plànols, i altres  

Mida A4 0,15 € 

Mida A3 0,30 € 

Enviament/recepció de fax (primera pàgina; per pàgina addicional 0,5 euros) 1,00 € 
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