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2.1.17. Ordenança reguladora de les taxes per
expedició de documents administratius

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb les
disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per expedició de documents administratius, les normes de la
qual atenen el que es preveu en els articles 20 a 27 del text refós esmentat.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constituïx el fet imposable d’estes taxes l’activitat administrativa desplegada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, dels expedients necessaris per a l’expedició per l’Administració dels
documents següents:
a) Emissió d’informes sobre actuacions dels servicis de Policia Local.
b) Expedició de targetes d’armes de 4a categoria a què es referixen els articles 3 i 105 del Reial
Decret 137/1993, de 29 de gener.

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
que sol·liciten l’emissió de qualsevol dels documents previstos en l’article 2 d’esta ordenança.

IV. MERITACIÓ I GESTIÓ
Article 4
1. Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie l’activitat per part de l’Administració
amb la recepció de la sol·licitud del document.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, i caldrà adjuntar en el moment de formalitzar la
sol·licitud el document acreditatiu del pagament.
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V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del
document que cal tramitar, d’acord amb les tarifes que s’indiquen a continuació:
Euros
5.1. Per cada un dels informes que es tramiten sobre
actuacions dels servicis de Policia Local …………………………........
5.2. Expedició de targetes d’armes de 4a categoria a
què es referixen els articles 3 i 105 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener …………………………………………………….

30,63

15,32

VI. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 6
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb rang
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província,
començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindrà en vigor fins que se n’acorde la
modificació o derogació.
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