
0,10 €

0,15 €

0,15 €

0,26 € 272,63 €

1,40 € 545,16 €

0,00 €

0,78 € 73,80 €

4,20 € 145,48 €

7,80 €

136,31 €

272,58 €

5,57 €

11,14 € 36,39 €

72,73 €

3,35 €

8,35 € 222,79 €

16,82 € 139,24 €

13,76 € 167,09 €

27,56 € 167,09 €

167,09 €

5,00 €

556,97 €

44,56 €

44,56 €

 Informe tècnic amb visita al solar

 Informe de declaració de ruïna

Autorització de segregacions

DIN-A4 

DIN-A3

Si l’expedient està arxivat des de fa més de 2 anys

Dades econòmico-financeres tributàries:

Informe de béns

Servei de fax rebut ó emès / preu per full

Confrontació de documents per gestions amb 

l’Ajuntament / preu per full

Confrontació de documents per gestions a altres 

òrgans / preu per cada cara del full

Modificacions dades cadastre

Informació en suport informàtic d’ordenances i 

pressupostos

1,11 €

1,67 €
DIN-A3 dues cares

FOTOCÒPIES POUMFOTOCÒPIES

DIN-A4 una cara

DIN-A4 dues cares

DIN-A3 una cara

 Informes d’aprofitament urbanístic, cèdula 

urbanística i certificat de qualificació urbanística

Informes dels expedients quan a urbanisme, obres i 

serveis municipals

Acta de delimitació o medició, feta per l’Ajuntament solament en els casos de 

delimitació de finques municipals o comunals que limiten amb particulars a 

petició dels interessats:

       
SÒL URBÀ O URBANITZABLE

La quota tributària que s’aplicarà serà la següent:

PER CADA 1.000 M2 O FRACCIÓ, D'EXCÉS

escala 1/2000  i  1/1000

escala 1/200  i  1/500

SÒL RÚSTIC

Fins a 1.000 m2 

escala 1/2000  i  1/1000 

escala 1/200  i   1/1500

PER CADA 1.000 M2 O FRACCIÓ, D’EXCÉS

escala 1/2000  i  1/1000                                                                                        

Informe dades d’antiguitat menor de 4 anys

Informe dades d’antiguitat major de 4 anys

Per la tramitació d’expedients d’Estudis de Detall

ART. 6 - QUOTA TRIBUTÀRIA

ORDENANÇA FISCAL 10 " taxa per expedició de documents administratius"

FINS A 1.000 M2

escala 1/2000  i  1/1000 

escala 1/200  i   1/1500

Certificació dades antiguitat menor de 4 anys

escala 1/200  i  1/500

Llicència de primera ocupació: 0,16 % sobre la base imposable de   l’ICIO.    el cost mínim 

serà de 100 €

 Tramitació i formalització de projectes de reparcel•lació

Tramitació de projectes de reparcel•lació

Tramitació d’expedients d’aprovació de bases i Estatuts de Juntes 

de Compensació

Tramitació expedients d’aprovació d’estatuts de les Entitats 

Urbanístiques de ConservacióCertificació dades antiguitat major de 4 anys

Obtenció de còpies de qualsevol document obrant en un 

expedient administratiu (els preus esmentats s’hauran 

d’incrementar amb el preu de les fotocòpies)

Si l’expedient està arxivat fins a 2 anys


