
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER  
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS  

 
 

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 conformement amb el que es disposa  als 
articles 15 a 19 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  aquest 
Ajuntament  estableix la taxa per expedició de  documents administratius, que es regeix per aquesta 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 del RDL 2/2004, Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i d’expedients de què 
entengui l’Administració o les Autoritats Municipals. 

2. A aquest efecte, s’entén tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que hagi 
estat provocada pel particular o redundi a favor seu encara que no hi hagi hagut sol·licitud expressa 
de la persona interessada. 

3. No està subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients que estiguin gravats per una 
altra taxa o impost de l’Ajuntament de Binissalem o pels que s’exigeixi un preu públic per aquest 
Ajuntament. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o 
en interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 

 

Article 4. Responsables 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a les quals es refereix en els articles 41 i 42 Llei 58/2003, de 17 desembre de la Llei 
General Tributària. 

2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o  
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que 
assenyala l’article 43 Llei 58/2003, de 17 desembre de la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Exempcions subjectives 

Gaudeixen d’exempció aquells contribuents que, degut a la seva situació econòmica i psicosocial, no 
puguin fer front a les tarifes indicades, mitjançant un informe del Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Binissalem que justifiquin aquesta exempció. 

 



 

Article 6. Quota tributària 

1. La quota tributària la determinarà una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents 
o expedients a 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 de la iniciació fins a la resolució final, inclosa la certificació i notificació a 
l’interessat de l’acord recaigut. 

 

Article 7. Tarifa 

Certificats de convivència (amb informe policial) .........................................................................     20,00 

Certificació de nomenclatura i numeració de carrers urbans situats al terme municipal ............... 10,00 

Informes accidents de trànsit .......................................................................................................... 85,00 

Informes accidents de trànsit amb croquis d’accident .................................................................... 100,00 

Altres informes policials sense plànol ............................................................................................ 20,00 

Altres informes policials amb plànol .............................................................................................. 35,00 

Informe policial sobre un succés en què hagi intervingut la Policia Local .................................... 8,00 

Altres certificacions o documents no expressament tarifats (excepte confrontació de documents, 
certificats de residència i d’empadronament que són gratuïts) ...................................................... 

 

2,00 

Per validació de poders que hagin de tenir efecte en les oficines municipals ................................ 25,00 

Declaració d’hereus per a percepció d’havers ................................................................................ 25,00 

Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, d’obertura o similar de 
locals, per cada un .......................................................................................................................... 

 

15,00 

Per llicència d’armes de quarta categoria ....................................................................................... 10,00 

Llicència de tinença d’animals potencialment perillosos .............................................................. 30,00 

Per cada contracte administratiu subscrit amb aquest Ajuntament, 0,5% del pressupost 
d’adjudicació  

Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis sol·licitat pel ciutadà ................................... 350,00 

Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a instància de part i per 
cada informe que s’expedeixi sobre característiques urbanístiques del terreny (certificats 
d’antiguitat) .................................................................................................................................... 

 

 

50,00 

Consulta sobre Ordenances d’edificació i obtenció de cèdula urbanística i certificats emesos per 
tècnic sobre normativa urbanística, catàlegs etc,  així com qualsevol consulta d’expedients 
d’obra anteriors a 1.997 .................................................................................................................. 

 

 

18,00 

Per llicència de primera ocupació (0,10 % pressupost, amb un mínim de 150 €)  

L’emissió de qualsevol tipus de certificat tècnic que no tengui previsió específica, tindrà el cost 
mínim indicat. Quant fos necessari a més un informe arqueològic, s’aplicarà –addicionalment- 
l’import previst a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per obertura de cales o síquies en 
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del paviment o de voreres en la via pública’............... 

 

 

 

55,00 

L’entrega del cartell d’obra major tindrà una tarifa de euros ......................................................... 5,00 

Per l’obtenció del permís de càrrega i descàrrega .......................................................................... 35,00 

Per l’obtenció del permís de gual ................................................................................................... 35,00 



 

Per obtenció de la targeta de residència justificativa de l‘autorització d’aparcament davant gual 
propi ............................................................................................................................................... 

 

10,90 

Per l’obtenció d’autorització de canvi de titularitat en les llicències d’obres i/o d’activitats ........ 70,00 

Per cada còpia de les Normes Subsidiàries en format CD ............................................................. 5,00 

Per ús de noms protegits i registrats: €/unitat si el producte es ven a menys de cinc euros. 
Estaran exempts d’aquesta les entitats que col·laborin o organitzin l’activitat en qüestió 
conjuntament amb l’Ajuntament de Binissalem ............................................................................ 0,30 

Per ús de noms protegits i registrats: €/unitat si es el producte es ven a 5 o més euros. Estaran 
exempts d’aquesta les entitats que col·laborin o organitzin l’activitat en qüestió conjuntament 
amb l’Ajuntament de Binissalem ................................................................................................... 0,60 

 
 

Article 8. Bonificacions de la quota 

No es concedirà cap bonificació no regulada en aquesta ordenança fiscal. 

 

Article 9. Meritació 

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol•licitud que inicia la tramitació 
dels documents i expedients subjectes al tribut. 

 

Article 10. Infraccions i sancions 

En tot quan fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions que hi 
corresponen en cada cas, s’aplicaran les previsions contingudes en els articles 191 i següents de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre de la Llei General Tributària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, aprovada per acord de l’Ajuntament Ple, de 6 de febrer de 2017, entrarà en vigor i 
serà d’aplicació a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 


