
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
A Alguaire,       de           de 20       
 
                                                                         Signatura del subjecte passiu o representant 
 

 

DNI, NIF, NIE, CIF:       Nom:       
Cognoms o raó social:       
Tipus de via:       Domicili:       
C.P.:       Municipi:       Província:       
C.Electrònic:       Telèfon:       

DNI, NIF, NIE, CIF:       Nom:       
Cognoms o raó social:       
Tipus de via:       Domicili:       
C.P.:       Municipi:       Província:       
C.Electrònic:       Telèfon:        

 Epígraf 1. Documents expedits per les oficines municipals (veure dors) 
      
       € 

 Epígraf 2. Documents relatius a serveis tècnics (veure dors) 
      
       € 

 Epígraf 3. Consulta de document obrant en un expedient administratiu (veure dors) 
      
       € 

 Epígraf 4. Serveis municipals (veure dors) 
      
       € 

Import a ingressar          € 

 

La present autoliquidació es pot pagar mitjançant ingrés/transferència en alguna de les següents entitats 
bancàries: 
                 Caixabank  ES54 2100 0239 66 0200000361 
                 BBVA   ES67 0182 5938 90 0200050682 

 

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, estan 
incorporades en un fitxer denominat “Tributs” responsabilitat de Ajuntament d’Alguaire, NIF: P2501600G. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar 
el cobrament de taxes, impostos i rebuts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat obligció legal i serán conservades 
durant el termini legal de 5 anys.Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el 
dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a : Plaça de l’església 21 , 25125 Alguaire (LLEIDA) o bé enviar un correu electrònic 
a dpo@ajuntamentalguaire.cat. Si ho considera podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-
se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a dpo@ajuntamentalguaire.cat. 

 

MODEL AUTOLIQUIDACIÓ 

SUBJECTE PASSIU 

TIPUS DE LIQUIDACIÓ 

REPRESENTANT 

Referència Ent. / Exp.: 
 

Data presentació: 
 

Pagament: Bancari  
                    

* A emplenar per l’administració 

mailto:dpo@ajuntamentalguaire.cat
mailto:dpo@ajuntamentalguaire.cat


ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. TAXA PER 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
Article 6.- Quota tributària. Tarifes: 

 
 
 

Epígraf 1. Documents expedits o estesos per les oficines municipals 
Concepte Euros 
 
1.1. Reprografia (per unitat): 

a) Fotocòpia o impressió, B/N en DIN-A-4 
b) Fotocòpia o impressió, B/N en DIN-A-3 
c) Fotocòpia o impressió, Color en DIN-A-4 
d) Fotocòpia o impressió, Color en DIN-A-3 
e) Fotocòpia o impressió, Doble cara 
f) Fotocòpia DNI 
g) Còpies de plànols custodiats a l’Ajuntament 

 
 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,20 
0,15 
2,00 

1.2.Compulsa de document a instància de part 0,60 
1.3.Certificats padró habitants 2,00 
1.4.Certificacions de dades/documents/acords municipals 4,00 
1.5.Tramesa de fax per pàgina 0,65 
1.6. Duplicat de rebut 0,85 
1.7.Altres certificacions 4,00 
1.8. Informació en suport informàtic 2,00 

 
 
Epígraf 2. Documents relatius a serveis tècnics 

Concepte Euros 
2.1. Planejament i gestió urbanística 

a) Certificat aprofitament urbanístic 
b) Certificat compatibilitat urbanística 
c) Informe tècnic/Consulta tècnica urbanisme 
d) Tramitació figures/instruments de 

planejament urbanístic: 

 
29,00 
29,00 
28,00 

 
340,00 

2.2. Expedients declaració de ruïna finques urbanes a 
instància de part: 
        a) Ordinari 
        b) Imminent 

 
 

850,00 
860,00 

2.3. Tramitació projectes parcel·lació/segregació 160,00 
2.4. Comunicació prèvia per primera ocupació 60,00 
2.5. Expedient de reagrupament familiar 30,00 
2.6. Acta control inicial per activitats recreatives de 
caràcter firal: 
       a) Per atracció 
       b) Per parada 

 
 

45,00 
33,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Epígraf 3. Consulta de qualsevol document obrant en un expedient administratiu 
(els preus esmentats s’hauran d’incrementar amb el preu de les fotocòpies) 

Concepte Euros 
Si l’expedient es troba en període d’informació pública o 
al·legacions 

0,00 

Si l’expedient es troba en tràmit, la consulta serà gratuïta per 
aquelles parts afectades i que així ho acreditin. En altres 
casos: 

3,50 

Si l’expedient està arxivat, sigui o no persona interessada 5,00 
 

 
 

Epígraf 4. Serveis municipals  
(per a l’expedició de documents que derivin de la gestió administrativa produïda d’altres 
edificis de titularitat municipal, se’ls aplicarà les taxes regulades en aquesta ordenança). 
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