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 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 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i a l’empara del que 
estableixen  els articles 58 i 20.4 t), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per tràmits administratius d’estrangeria, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal.  

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 documents administratius relatius a estrangeria  i en 
règim d’autoliquidació. 

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.  

Article 3r. Subjecte passiu 

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, 42 i 43 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. Quota tributària 

1. 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. 

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 
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Article 6è. Tarifa 

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:  

Documents relatius a expedients d’estrangeria Taxa 

1. Reagrupament (INF01) 60 € 

2. Arrelament (INF02) 35 € 

3. Esforç d’integració per a la renovació de residències temporals (INF03) 35 € 

4. Renovació de residència per reagrupament familiar (INF04) 60 € 

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 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 
esdevinguin les circumstàncies per les quals s’inicia l'actuació. 

Article 8è. 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.  

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment 
Administratiu, 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. 

Article 9è. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que corresponguin en 
cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 178 i següents de la Llei General Tributària. 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal 
en sessió celebrada el 26 de febrer de 2016 i el text íntegre de l’ordenança es publicà al 
BOPT núm. 112 de 13 de juny de 2016. La seva vigència serà  a partir del dia de la 
publicació del text íntegre de l’ordenança en el BOPT i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats 
restaran vigents. 

 

 


