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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
OFICIALS I/O ADMINISTRATIUS PER PART DEL CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC 
ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Article 1. 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 de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20 a 27 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, i l’article 132 del mateix text, aquesta Diputació estableix la taxa per 
l'expedició de documents oficials realitzats pel Conservatori de Música Isaac Albéniz 
de la Diputació de Girona. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de l’activitat administrativa 
desenvolupada en motiu de la prestació de les activitats descrites a l’article 1. 
 
Article 3. Meritació 
L’obligació tributària i la meritació de la taxa es produeix quan, a instància del subjecte 
passiu, es formalitza la sol·licitud per a la expedició dels documents oficials descrits a 
l'article 1. 
 
Article 4. Subjectes passius 
Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de subjectes passius contribuents, 
les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis o de la 
realització de les activitats descrites a l’article 1, i especificats en les tarifes que conté 
l’annex a aquesta Ordenança. 
 
Article 5. Quota tributària 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que figura en la relació 
de tarifes que consta a l’annex d’aquesta Ordenança. 
 
Article 6 Règim de declaració i ingrés 
1.-La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en 
règim d’autoliquidació. 
 
2. Els subjectes passius, simultàniament a la presentació de la sol·licitud del certificat 
oficial per la que es merita aquesta taxa, hauran d’ingressar l’import de la taxa 
corresponent. 
 
Article 7 Reduccions i bonificacions 
1. De conformitat amb els articles 9.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 4 i 
12 de la llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, els 
subjectes passius que acreditin ser de família nombrosa tindran les següents 
reduccions: 
 
 
 
 
 



 

 2

Categories de família 
nombrosa 

Reduccions 

Especial 
Reducció del 100 % per l’expedició de 
documents oficials i/o administratius 

General 
Reducció del 50% per l’expedició de 
documents oficials i/o administratius 

 
Per acreditar la condició de família nombrosa s’haurà de presentar a les oficines 
acadèmiques el títol oficial de família nombrosa. En cas de no presentar el títol de 
família nombrosa amb anterioritat a la formalització de la sol·licitud per a l’expedició de 
documents oficials i/o administratius, no es tindrà dret a l’aplicació de les anteriors 
reduccions. 
 
2. De conformitat amb l’article 20 de la llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies i el decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de 
l’esmentada llei, els subjectes passius de famílies monoparentals els serà d’aplicació 
les següents bonificacions: 
 

Categories de família 
monoparental 

Reduccions 

Especial 
Reducció del 100 % per l’expedició de 
documents oficials i/o administratius 

General 
Reducció del 50% per l’expedició de 
documents oficials i/o administratius 

 
El subjecte passiu haurà d’acreditar la condició de família monoparental mitjançant la 
presentació del títol de família monoparental a les oficines acadèmiques, en els 
mateixos terminis i condicions que regula l’apartat anterior.  
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i el seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació. 
 
ANNEX 
 
TARIFES 
Sol·licitud diploma elemental Pla 66: 15;00 € 
Sol·licitud títol professor Pla 66: 20;00 € 
Sol·licitud títol LOE: 12,00 € 
Trasllat d’expedient: 12,00 € 
Expedició de certificats: 12,00 €” 
 
 
 


