
 

 

Exp. 742/11 
 
 Ordenança Fiscal núm. 13  
 
 
 TAXA PER EXPEDICIÓ DE  
 DOCUMENTS PER PART DE LA POLICIA LOCAL 
 
   
 
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 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 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 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals,  aquest Ajuntament estableix la taxa 
per expedició de documents per part de la Policia Local a instancia de part, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de 
l’esmentat Reial Decret Legislatiu.  
  
Article 2n. 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 i d'expedients 
de què entengui la policia local.  

 
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. 

 
  
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 36 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. 
  
  
Article 4t. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42  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 43 de la Llei General Tributària. 



 

 

 
 
Article 5è. Exempcions subjectives 
 
No s’estableixen.  
  
Article 6è. Quota tributària 
 
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. 

 
 
 
Article 7è. Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en l’epígraf següent:     
 
- Per cada còpia d’atestat instruït: 70 euros.    
 
Article 8è. 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 9è. Acreditament 
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud d’expedició.  
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 
2011 i definitivament el dia 20 de desembre de 2011, entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el BOP  i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas 
de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 
 
Publicada al Butlletí Oficial de la Província del 28 de desembre de 2011.  
 
 
    Tiana,  3 de gener de 2012  
 
 
             L’ALCALDESSA     EL SECRETARI  
 



 

 

 
 


