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TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que es disposa en els 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), i la 
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, l’Ajuntament 
estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la present 
Ordenança. 
 
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, dels 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. 
 
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 dels documents de què es tracti. 
 
Article 4t.  Exempcions i bonificacions 
Com a norma general, no es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa, excepte: 

1. Quan se sol·licitin còpies dels plànols municipals als quals es fa referència en els punts 3 i 14 
de l’article 6è de la present Ordenança, la taxa quedarà reduïda al 100% en els supòsits en 
què els sol·licitants justifiquin que són estudiants i acreditin mitjançant un escrit del centre en el 
qual cursin els estudis que, per a la realització del seu treball, és necessària l’obtenció de la 
documentació municipal. 

 
2. Quan se sol·licitin reproduccions amb finalitat comercial regulades en el punt 2.2 de l’article 

6à de la present Ordenança, la taxa quedarà reduïda al 100% en els casos de sol·licituds 
d’institucions públiques i entitats sense ànim de lucre amb finalitats de difusió històrica, 
cultural o social. 

 
Article 5è.  Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà, segons la naturalesa 
dels documents que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent. 
 
Article 6è. Tarifa 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 

EPIGRAF TARIFA 

1.    FOTOCÒPIES   
a)  A serveis oficials, centres d’ensenyament, entitats ciutadanes, per 
cada una 0,05 € 
b) A particulars, més d’una (la primera inclosa) 0,20 € 
c)  A serveis oficials, col·legis, entitats i particular, en format Din A-3 0,35 € 
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2.  ARXIU MUNICIPAL DEL MASNOU   
1.  Reproduccions sense finalitat comercial:   
a)  Còpia digital, per unitat:   
Format TIFF 2,00 € 
Formats JPG i PDF  1,00 € 
2. Reproduccions amb finalitat comercial: 

a)  Imatges i documents, per unitat: Ús editorial, comercial i comunicació 10,00 € 
b)  Audiovisual, per fragment: Ús editorial, comercial i comunicació 10,00 € 
* Si els drets d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona usuària 
n’ha de sol·licitar el permís i, si escau, remunerar la persona titular dels drets 
esmentats.   
3.   CD-R, per unitat  0,60 € 
4.    DVD, per unitat  1,10 € 
5,   Recerca específica en la documentació de l'Arxiu Municipal, per 
hora 28,00 € 
3.  CÒPIES DE PLÀNOLS (per unitat) 
a)  Còpies de plànols municipals, en paper normal, per metre quadrat  22,30 € 
b)  Còpies de plànols, en paper normal, per metre quadrat  10,95 € 
4.  CERTIFICATS O INFORMES SERVEIS URBANÍSTICS (per unitat)   
a)  Certificat o informe d'aprofitament urbanístic 148,10 € 
b)  Certificat o informe de qualificació urbanística i dotació de serveis 44,50 € 
c)  Certificat de compatibilitat urbanística  44,50 € 
d)  Certificat d’innecessarietat de parcel·lació 44,50 € 
e)  Certificat d’antiguitat i/o de legalitat 163,45 € 
f)   Certificat de número de policia existent 163,45 € 
5.   COMPULSES DE DOCUMENTS (per unitat) 1,65 € 
    
6.  TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA A PETICIÓ DE PARTICULARS   
a)  Dades numèriques del padró d’habitants  44,75 € 
7.   INFORMES POLICIA (per unitat)   
a)   Per accidents de circulació 100,00 € 
b)   Per informes policials  75,00 € 
8.   CARTOGRAFIA DIGITAL DEL MUNICIPI   
a)   Còpia de la cartografia a escala 1:2000 (any 1996) en suport 
informàtic CD-ROM  200,00 € 
b)   Còpia de la cartografia a escala 1:1000 (any  2007) en suport 
informàtic CD-ROM  6.000,00 € 
* Aquest Ajuntament proporcionarà per a la seva signatura una còpia del 
document que regula  l’ús de la cartografia digital adquirida en suport informàtic.   
9.   CARTOGRAFIA DIGITAL DEL MUNICIPI A ESCALA 1:500 (any 
2000)   
1.  Suport paper:   
a)   Full estàndard Din A-0 146,65 € 
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b)   Full estàndard Din A-1  73,30 € 
c)   Full estàndard Din A-2  36,65 € 
d)  Plànols situació i emplaçament d’una finca, escala 1:2000, 1:1000 i 
1:500, en format Din A-3  54,70 € 
e)   Full Din A-3 acotat, escala 1:500  36,65 € 
f)   Plànol PGO 2001, escala 1:2000  47,60 € 
2.  Suport CD-ROM:   
a)   Full estàndard (equivalent Din A-0)  357,75 € 
b)   Cartografia completa amb totes les capes  11.152,80 € 
c)   Cartografia completa capa base  1.860,70 € 
d)   Cartografia completa per capa addicional  1.117,05 € 
e)   CD-ROM, Pla General 2001, en format PDF   34,95 € 
f)   Plànol complet del PGO 2001, escala 1:2000 en PDF  37,15 € 
*  Aquest Ajuntament proporcionarà per a la seva signatura una còpia del 
document que regula l’ús de la cartografia digital adquirida en suport informàtic.   
    
*  Tot el planejament urbanístic haurà de fer-se amb el topogràfic municipal 
oficial 1:500. Per aquest motiu, s’haurà de sol·licitar prèviament la cartografia i 
lliurar els projectes, a més del suport paper, amb una còpia addicional en suport 
magnètic, format CAD o compatible.   
10.      PLÀNOLS EMPLAÇAMENT:   
a)   Plànols situació i emplaçament d’una finca, en suport informàtic  16,40 € 
11.      INCLUSIÓ DE PROFESSIONALS EN LA GUIA SANITÀRIA 33,95 € 
    
12.      LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA DE GOSSOS PERILLOSOS:   
a)   Per expedició  20,00 € 
b)   Per renovació  15,00 € 
c)   Duplicat per pèrdua  10,00 € 
*Si es presenta còpia de la denúncia per robatori, l’expedició del duplicat serà 
gratuïta.   

 
 
 
 

Article 7è. Acreditament 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la 
tramitació dels documents 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 8è. Declaració i ingrés 
1. La taxa s'exigirà mitjançant el procediment d’autoliquidació. 
2. Les certificacions o documents que expedeixi l'administració municipal en virtut d'ofici de jutjats 
o tribunals, no es lliuraran ni es remetran si prèviament no s'ha satisfet la quota tributària 
corresponent. 
3. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 
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Article 9è. Infraccions i sancions 
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 

Vigència 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 21 d’octubre de 2021, 
començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran 
vigents. 
 
                                      
  


