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Ajuntament de Vallbona de les Monges 

Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la Taxa per expedició de 
documents administratius. 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa. 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) l’Ajuntament de Vallbona de les Monges estableix la 
taxa per expedició de documents que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a 
instància de part, de tota mena de documents que expedeixi 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. No estan gravats, la tramitació dels documents necessaris per a la devolució d'ingressos indeguts, els 
recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol mena i els relatius a la petició de prestació 
de serveis o la realització d'activitats de competència municipal.  
 
Article 3.- Subjecte passiu. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 
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. 
 
Art. 4. Responsables. 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques en benefici de les quals la administració 
municipal tracti o expedeixi els documents gravats per aquesta ordenança. 

 
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 43 de 
la llei general tributària. 

 
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en 
els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 
Article 5.- Quota tributària. 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat 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 
recaigut. 
 
 
 
 
 
 



 

 C/ Prat de la Riba 3 – 25268 Vallbona de les Monges 
Telèfon 973 33 02 60 - Fax 973 33 07 28 
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat 

 

Ajuntament de Vallbona de les Monges 

 
Article 6.- Tarifa. 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 

1- Llicències € 

1.1 Llicències ambientals i d’obertura inici d’activitat  

Règim de comunicació annex III 50,00 
Llicència ambiental annex II 125,00 
Llicència ambiental annex I 150,00 
Expedients altres activitats 25,00 
Expedient sense assumpte determinat 25,00 
Expedient control periòdic activitat 25,00 
Tràmits d’arrelament (informes) 15,00 
  
1.2 Llicències municipals  
Llicència per tinença d’animals 20,00 
Llicència per tinença d’armes d’aire comprimit 20,00 
Llicència de publicitat estàtica o dinàmica 20,00 
Llicència d’utilització edificis públics per dia 20,00 
Llicències no determinades 20,00 
Llicència de taxi i renovació de material (vehicle) 20,00 
2.- Certificacions  
2.1 Compulses  0,00 

 
Certificats PIC (Punt d’Informació Cadastral) 2,50 
Certificat assumpte no determinat 0,00 
3.- Tràmits EACAT  
Tramitació de permisos de crema forestal i agrícola 0,00 

 
Els annexos a que fa referència aquest article són els relatius a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental. En la tramitació d’aquestes llicències es liquidarà al subjecte passiu, a part 
de les taxes anteriors, el cost de publicació d’anuncis a diaris oficials que exigeix la normativa. 
 
Article 7.- Bonificacions de la quota. 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la tarifa d'aquesta 
taxa. 
 
Article 8.- Acreditament. 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï 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 proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de 
l'interessat però que redundi en benefici seu. 

 
Article 9.- Declaració i ingrés. 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal adherit a l'escrit de 
sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no 
existís o que la sol·licitud no fos expressa. El segell pot ésser substituït per la impressió mecànica de la taxa. 
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2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal. 
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, 
s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà 
l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat 
aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 
4. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de jutjats o tribunals per 
a tota mena de plets, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no s'ha satisfet la quota tributària 
corresponent. 

 
Article 10.- Infraccions i sancions. 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional Primera.  
El règim de la taxa per expedició de documents administratius serà el previst en la present Ordenança Fiscal, i 
supletòriament resultarà d’aplicació allò previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la normativa 
reglamentària que desenvolupi aquestes normes, especialment el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, i el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa. 
 
Disposició Addicional Segona. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició Derogatòria Única. 
Queda derogada l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges. 
 
Disposició Final Única. 
Es fa constar que la present Ordenança número 10, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius, va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 20.10.2009 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 08.12.2009.  
 
Vallbona de les Monges, 17 de febrer de 2016 
 
 L’Alcalde     Secretària interventora acctal. 
 
 
 
 
 

Ramon Bergadà Benet    Sílvia Solanas Cabestany 
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Diligència 
Es fa constar que l’anterior Ordenança ha estat modificada per acord de l’Ajuntament Ple que a continuació 
s’indica: 
 
Ajuntament Ple: 18.10.2010    BOP: 21.12.2010 
Ajuntament Ple: 03.11.2011    BOP: 29.12.2011 
Ajuntament Ple: 18.10.2012    BOP: 13.12.2012 
Ajuntament Ple: 28.11.2013    BOP: 27.01.2014 
Ajuntament Ple: 28.12.2015    BOP: 16.02.2016 
 
 
 
 
 
Sílvia Solanas Cabestany 
La Secretària acctal. 

 
 
 
 
 


