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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 
 

TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
Article 1r. 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, els articles 6.1 i 8.1a.) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per 
l’expedició de documents administratius, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós de 
l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada per 

l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès així com pel Patronat Municipal d’Educació i  
Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural amb motiu de la tramitació, a instància de 
part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració 
o les autoritats municipals. 

 
2. A aquests efectes s'entendrà tramitada 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 ho estaran els expedients de devolució 
d'ingressos indeguts, 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 del domini 
públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès exigeixi un preu públic, llevat del cas de parades per la 
venda de productes pirotècnics o altres qualificats de perillosos o insalubres de caràcter 
temporal, que estaran subjectes a la taxa d’expedició de documents. 

 
 
Article 3r. SUBJECTE PASSIU 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35 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. 
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Article 4t. RESPONSABLES 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques, 

els membres integrants de l’administració concursal i els liquidadors de les societats i entitats 
en general, els adquirents afectats pel pagament d’un deute tributari, en els supòsits i amb 
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària. 

 
 
Article 5è. EXEMPCIONS 
 
Es troben exempts de pagament de drets: 
 

a) Els expedients tramitats a instàncies de les persones que acreditin suficientment carència 
econòmica de recursos. 

b) Els documents expedits a instància d’autoritats civils, militars o judicials per sortir efectes 
en actuacions d’ofici. 

c) Els documents lliurats o presentats a instància o interès d’Organismes oficials o societats 
municipals. 

d) Aquells altres casos que la legislació vigent estableixi l’exempció de la taxa. 
 
 
Article 6è. 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 pres. 

 
 
 
Article 7è. TARIFA 
 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 
SECCIÓ 1a. – TAXES DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS  

GRUP 1 - CONCESSIONS DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS  

1.1. Censos de vehicles:  

1.1.1. Per Placa d'entrada i sortida de vehicles        11,95 €  
1.1.2. Concessió numeració de carrer          4,75 €  
1.1.1. Alta cens de bicicletes i concessió de placa  

1.2 Utilització escut municipal:  

     - Per cada autorització i any        28,45 €  

1.3  Per reposició de tarja d’accés a la zona vianantitzada, en cas de 
pèrdua:  

     - Per cada reposició de tarja          7,55 €  
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GRUP 2 - CERTIFICACIONS  

2.1. Censos de població d'habitants:  

2.1.1. Documents sobre dades del padró vigent Gratuït 
2.1.2. Documents de censos anteriors, per recerques   
d'anys anteriors a 1991 6,45 € 

GRUP 3 - INFORMES (exclosos els de tipus urbanístic)  

3.1. Cadastrals:  

Informes cadastrals amb localització de finca  25,30 € 
3.2. Tributàries:   

Avançaments de liquidació per escrit 19,35 € 

3.3. D'activitats i altres de tipus tècnic:   

3.3.1. Informe meteorològic        62,10 €  

3.3.2. Informe de sonometries i mesures d’aïllament acústic  

Tarifa sonometries en horari laborable        98,35 €  

Tarifa sonometries en horari nocturn i/o festiu      129,40 €  
La primera inspecció és gratuïta. La persona física o jurídica que sol·liciti una 
segona o successiva mesura per una mateixa situació o comprovació de les 
mateixes fonts de soroll, quan del resultat del mesurament no es constati 
incompliment dels nivells límits establerts a l’ordenança o a la normativa vigent. 

 

Tarifa d’aïllament acústic en horari laborable      217,35 €  

3.3.3. Informe d’inspecció, instal·lacions energia solar      103,50 €  
3.3.4. Informe d’inspecció instal·lacions de recuperació d’aigües grises als 
habitatges plurifamiliars      103,50 €  

3.4. Informes d'accidents a instància de part:  

 - per informe        28,35 €  
 - per cada fotografia          3,80 €  
 - altres Informes        18,95 €  
    a partir del segon full, per cada full  
- Autorització per la col·locació de cartells i adhesius a   
    llocs expressament autoritzats, per unitat          1,65 €  
- Autorització per distribuir publicitat a la via pública:  
     - Fins a 1.000 fulls/dia      149,90 €  
     - Més de 1.000 fulls dia      249,80 €  
  

GRUP 4 - ALTRES DOCUMENTS  

4.1. Validació de poders:        11,00 €  

4.2. Compulses de documents  

4.2.1. De documents d'interès municipal: per incorporar a un expedient de 
tramitació municipal  

- si aporta la fotocòpia del document. Gratuït 
- sense fotocòpia (per full)          0,35 €  
4.2.2. De documents d'interès d'altres administracions:  
- Per full Gratuït 
- A partir del segon full, per cada full          0,35 €  
4.3. Duplicat de llicències ambientals, d'activitats i obertura        19,45 €  
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GRUP 5 - LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS   

(que no consten en altres ordenances fiscals)  

5.1. Per altres llicències o autoritzacions no contemplades específicament en 
aquesta o altre Ordenança Fiscal        93,65 €  

5.2. Concessió de targetes per a carrabines i pistoles.   

(accionades per aire o altre gas comprimit)        23,15 €  
 
GRUP 6 - D'ALTRES SERVEIS MUNICIPALS  

6.1. Per consultes i presa de dades registre propietat        11,00 €  
 
 
GRUP 7 - CONCURSOS I OPOSICIONS  

7.1. Del personal: per cada proposició per prendre part en 
concursos oposicions per places de plantilla:  

 - Nivell A1 (abans A)        22,95 €  
 - Nivell A2 (abans B)        19,15 €  
 - Nivell C1 (abans C)        15,30 €  
 - Nivell C2 (abans D)          7,85 €  
 - Agrupacions professionals o equivalents (abans Nivell E)          4,90 €  
Persones discapacitades Gratuït 
  

GRUP 8 - EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I TRAMITACIÓ 
D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS  

8.1. D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN GENERAL  

8.1.1. Certificacions d'aprofitaments urbanístics      103,25 €  
8.1.2. Certificats d' innecessarietat de parcel·lació:  
          1. En sòl urbà consolidat:  
                - parcel·la fins a 2000 m², per m²          0,65 €  
                - parcel·la de més de 2000 m², per m²          0,45 €  

          2. En sòl urbà en fase de procés de gestió  provinent de planejament   
              aprovat i altres classes de sòl:  
               - Fins a 2000 m² de superfície de la finca original      230,50 €  
               - De més de 2000 m² fins a 1 Ha.      506,35 €  
               - De més d'1 Ha. fins a 5 Ha.   1.151,80 €  
               - De més de 5 Ha.   2.303,10 €  
           3. En cas que la certificació fixés una cessió Gratuïta   
              de terreny superior al 12% de la superfície de la  
              finca original, la quota tributària del certificat serà  
              la establerta amb caràcter general  
              com a mínim de:        82,60 €  
8.1.3. Senyalització de rasants i alineacions:  
         - 3,81 €/m² amb un mínim de:        77,00 €  
         - 3,81 €/m² amb un màxim de:      202,70 €  
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8.1.4. Tramitació expedients de ruïna: per m²          2,80 €  
          mínim de:      232,90 €  
8.1.5. Informe de contractació d’aigua        87,70 €  
8.1.6. Informes tècnics      103,25 €  
  
GRUP 9 - ALTRES DOCUMENTS   

Informació cartogràfica en format digital (topografia, guia urbana) Gratuït 
Generació i gravat d’informació cartogràfica digital en suport físic 
  (cd, dvd o altres dispositius)        15,55 €  

- Impressió de documents cartogràfics  

impressió DIN A0        18,05 €  

impressió DIN A1        10,15 €  

impressió DIN A2          5,60 €  

impressió DIN A3, DIN A4  Gratuït 

- Impressió d’ortofotomapes en qualitat fotogràfica. Full 1:2000 (DIN A1)         39,45 €  

- Impressió de tot el terme municipal en qualitat fotogràfica (1/14.000 DIN A9)        48,35 €  
* a partir de la desena còpia es cobrarà 0.40 i 0.45 € pel total de les 
copies en DIN A3 i DIN A4 respectivament.    

 
(1) Cartografia topogràfica digital obtinguda per restitució fotogramètrica i per taquimetria (línia de 

façana, voreres, registres clavegueram i cotes de portal) 
 
(2) Cartografia topogràfica digital obtinguda per restitució fotogramètrica i per taquimetria (registres 

de clavegueram) 
 
  

BONIFICACIONS 
 

a) Quan es tracti del manteniment de la cartografia digital topogràfica o cadastral, en el 
cas que el lliurament inicial s’hagi realitzat en un termini màxim dels 24 mesos 
anteriors, aquestes taxes tindran una bonificació del 60 % i serà del 80 % en el cas que 
el lliurament s’hagi realitzat en un termini màxim dels 12 mesos anteriors.  

 
b) En el cas que el peticionari sigui estudiant que acrediti suficientment la necessitat del 

document cartogràfic per a un ús educatiu, se li aplicarà un descompte del 60 % sobre 
el preu públic. En aquest cas, el peticionari haurà de justificar la seva condició 
d’estudiant i la necessitat d’ús amb els documents adequats (matrícula del curs i 
document justificatiu). 

 
 
 
GRUP 10 - ESTADÍSTICA  

10.1  Sistema d’informació estadística  
Informació de la base de dades estadística (SIE). S’aplicarà a les taules estadístiques 
de padró, demografia, IAE, eleccions, vehicles, etc. la tarifació següent:  

Taules estandarditzades  
      - Taules d’una variable - Preu per taula  
             -     Secció censal/   s. estadístiques      8,00 €  
             -    248 zrp      1,95 €  
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             -    38 seg.      0,80 €  

             -    10 dtes.       0,35 €  

      - Taules multivariables - Preu per taula  

             -     Secció censal/   s. estadístiques    18,15 €  

             -    248 zrp    12,40 €  

             -    38 seg.      8,00 €  

             -    10 dtes.       4,00 €  

             -    Sant Cugat      0,80 €  

A les comandes superiors a 10 taules estadístiques o superiors a 20.001 caselles 
s’aplicarà per Coordinació i gestió de la comanda  

     
174,00 €  

NOTA: les tarifes no inclouen el preu del disquet       0,65 €  
10.2  Explotacions estadístiques per encàrrec  

S’aplicarà la tarifació segons el nombre de caselles o registres del SIE seleccionats.  

- Taules no estandarditzades  (Preu casella)  
      - Fins a 20.000 caselles      0,05 €  
      - A partir de 20.001 caselles 0,01 €  
10.3  Representacions gràfiques  

       - Gràfics     1,20 €  

       - Mapes temàtics  

              - DIN A3    24,15 €  
              - DIN A4    12,75 €  

 
 
GRUP 11 - ARXIU MUNICIPAL  

1. Consulta de documentació i assessorament a l’Arxiu Municipal  

a) Servei Gratuït  
2. Reprografia  

a) Fotocòpies de documentació textual, microfitxes i/o microfilms  
     Fotocòpia blanc i negre DIN A4 (unitat)      0,10 €  
     Fotocòpia blanc i negre DIN A3 (unitat)      0,15 €  
     Fotocòpia color DIN A4 (unitat)      1,00 €  
     Fotocòpia color DIN A3 (unitat)      1,90 €  
b) Còpies digitals (escaneig)  
     Preu CD o DVD      1,60 €  
     Escaneig de 1 a 10 documents (unitat)      2,75 €  
     Escaneig de 11 a 20 documents (unitat)     2,15 €  
     Escaneig de 21 a 30 documents (unitat)      1,60 €  
     Escaneig de més de 30 documents (unitat)      1,20 €  
     Total d’un document subministrat en CD o DVD      4,35 €  
     Enviament per correu electrònic (per 100 K)      0,60 €  

En cas de sol·licitud de digitalització a alta resolució de documents, el preu 
s’incrementarà un 25 per cent sobre els barems de la taula anterior.   

c) Còpies fotogràfiques en paper:  
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     Còpia en paper normal en blanc i negre DIN A4 /unitat)      0,40 €  

d) Conversió d’imatges d’arxiu a format digital en suport CD o DVD, inclosa la 
postproducció:  

     Des de format magnètic VHS (fracció de 30 minuts)    32,85 €  

e) Conversió d’àudio d’arxiu en suport casset a format digital en suport CD  

     Duplicats (fracció de 60 minuts)      6,55 €  
 

 
S’ha d’aplicar el preu corresponent a l’objecte de l’encàrrec, d’acord amb les quotes i les 
condicions anteriors i, si s’escau, s’hi ha d’afegir els costos dels materials addicionals i les 
despeses d’execució i transport extraordinàries, d’acord amb els pressupostos prèviament 
acceptats pel sol·licitant. 
 
A les comandes en caràcter d’urgència s’afegirà un 15 per cent als preus esmentats.  
 
En cas que l’usuari o usuària destini les reproduccions de documents a ús comercial, ha de 
pagar  l’arxiu municipal, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat, si 
n’és titular dels drets d’explotació. En cas que en el contracte de cessió de drets d’explotació a 
l’arxiu municipal s’hagi establert alguna remuneració per a l’autor o autora del document, 
l’usuari o usuària ha de satisfer aquesta remuneració directament a l’autor o autora. 
 
a) Fotografia  
1. Ús editorial  
     Entitats sense finalitat de lucre        38,90 €  
     Entitats amb finalitat de lucre        77,75 €  
2. Ús en comunicació pública  
     Entitats sense finalitat de lucre        77,75 €  
     Entitats amb finalitat de lucre      117,20 €  
3. Ús publicitari  
     Entitats sense finalitat de lucre        77,75 €  
     Entitats amb finalitat de lucre      155,45 €  
b) Imatge mòbil  
1. Ús editorial i en comunicació pública  
     Entitats sense finalitat de lucre        38,15 €  
     Entitats amb finalitat de lucre        77,75 €  
2. Ús publicitari  
     Entitats sense finalitat de lucre        77,75 €  
     Entitats amb finalitat de lucre      155,45 €  
c) So  
1. Ús editorial i en comunicació pública  
     Entitats sense finalitat de lucre        15,60 €  
     Entitats amb finalitat de lucre        38,90 €  
2. Ús publicitari  
     Entitats sense finalitat de lucre        15,60 €  
     Entitats amb finalitat de lucre        77,75 €  
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En cadascuna de les fotografies, imatges mòbils i/o sons, hi constarà com a referència la 
procedència, el nom de l’autor i la data de la presa. En cas que el nombre d’obres reproduïdes 
o les seves característiques facin necessari l’establiment d’unes condicions específiques, es 
formalitzarà el corresponent contracte d’explotació comercial, d’acord amb els drets d’autor 
pertinents. 
 
A petició de l’usuari/a s’enviaran les reproduccions per correu amb acusament de recepció. En 
aquest cas, l’usuari/a ha d’abonar les despeses de tramesa d’acord amb les tarifes postals 
vigents. 
 
BONIFICACIONS 
 
Tots els preus (excepte la compra del CD) tindran un descompte del 50 per cent per a jubilats, 
aturats i estudiants degudament acreditats.  
 
Es podran beneficiar d’un 50 per cent de l’import previst en els anteriors apartats aquelles 
entitats que dediquin el producte resultant a la difusió cultural i d’investigacions que 
contribueixin al coneixement del patrimoni cultural català. 
 
En el supòsit anterior, s’haurà de lliurar gratuïtament dos exemplars del producte final a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través de l’Arxiu Municipal, com a documentació a 
custodiar en el fons municipal.  
 
Estaran exempts de pagament tots els subjectes passius que realitzin actes o activitats 
culturals en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i pels quals s’hagi d’usar 
algun dels productes i serveis esmentats anteriorment.  
 
 
GRUP 12 - PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  

          - Drets d'examen        10,90 €  

          -  Canvi d’expedient                                                                           15,85 €  
          - Compulses documents (fins a 10 fulls)                                               5,30 €  
          - Certificats                                                                                            5,30 €  

 
 
Article 8è. ACREDITAMENT   
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que inicia 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'acreditament es produeix quan 

s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï 
sense sol·licitud prèvia de l'interessat perquè redundi en benefici seu. 

 
3. En qualsevol cas el resultat negatiu de la gestió o recerca d'antecedents no modifica l'obligació 

de contribuir. 
 
Article 9è. DECLARACIÓ I INGRÉS    
 
La taxa dels següents documents s’exigirà mitjançant liquidació emesa per l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà: compulses de documents, còpies i fotocòpies de documents, assabentat d’obres, 
matriculacions “Taller Triangle”, matriculacions Escoles Bressol municipals, carnet de transport 
urbà per a estudiants de 3 a 18 anys, reposició targeta accés a zones vianantitzades, validació de 
poders, concursos i oposicions i lloguer d’espais i instal·lacions municipals per a usos culturals i 
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lúdics. La taxa de la resta de documents administratius a que es refereix la present ordenança es 
cobrarà mitjançant liquidació emesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
Article 10è. NORMES DE GESTIÓ 
 
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà, en tot 
allò no previst en aquesta ordenança, al que disposa l' ordenança fiscal general, la legislació en 
matèria de règim local i la legislació general tributària. 

 
 

APROVACIÓ 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de deu articles fou aprovada definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el ... de 2012 i regirà a partir de l'1 de gener de 2013, romanent 
en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
Vist i plau  
 
L’ALCALDESSA     EL SECRETARI GENERAL 


