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ESTUDI ORDENANÇA FISCAL N.21 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS. 

CENTRE D’ESTUDIS BEGUETANS 

Begues, 25 de gener 2022 

Adreçat a la Sra. Mercè Esteve, alcaldessa de Begues 

 

En data 24 de novembre de 2021 les tres entitats sense ànim de lucre que fan recerca històrica en 

l’àmbit del municipi de Begues, CIPAG, AREB i CEB vam demanar que quedés esmentat a l’ordenança 

fiscal n.21 “l’exempció de la taxa als documents, sigui en suport paper o digital, que sol·licitin les entitats 

sense ànim de lucre establertes al municipi i que facin treballs de recerca històrica relacionada  amb la 

documentació existent als arxius municipals o a expedients històrics depositats a l’ajuntament.” 

En el Ple municipal de 21 de desembre es van aprovar definitivament les ordenances fiscals rebutjant la 

petició realitzada per les entitats. El rebuig s’argumenta dient que “qualsevol exoneració minora les 

previsions d’ingressos imprescindibles per sufragar el conjunt de les despeses i que en matèria tributaria 

esta prohibit el tracte de favor (dispensa singular) i la discriminació, ja que el tribut ha de ser la màxima 

expressió de la igualtat i la legalitat.”  

En el torn de paraula obert a la ciutadania, des del Centre d’Estudis Beguetans vam fer un prec oral 

perquè es reconsideri aquesta decisió, basat en que són nombrosos els municipis que estableixen 

exempcions i bonificacions en aquesta taxa quan és per motius de recerca. També vam argumentar que 

tot el que es digitalitza de l’arxiu afavoreix l’ajuntament, ja que l’ideal  seria que tot el fons estigués 

digitalitzat. Per exemple, un nombre significatiu dels plànols que el CEB va demanar i que es van haver 

de digitalitzar, corresponen a habitatges que figuren al catàleg de patrimoni recentment aprovat. 

L’ajuntament ha pogut disposar del material ja digitalitzat per fer les fitxes del catàleg, material pel qual 

es va emetre una factura al CEB de més de 500 €.  No cal dir que el CEB no hem pagat aquesta factura en 

no estar-hi d’acord i per tant no hem disposat dels documents ni els hem pogut emprar per la nostra 

recerca. Digitalitzar els documents a costa de les entitats i estudiosos i a uns preus tan elevats no ens 

sembla correcte.  

Al Ple municipal, el CEB ens vam comprometre a fer la consulta a les entitats culturals de les poblacions 

properes del Baix Llobregat i a fer arribar al consistori la resposta rebuda. 

 

Exposem aquí el resultat de la consulta. 

 

ENTITATS CONSULTADES 

S’ha consultat a les entitats següents: centre d’estudis de Gavà, associació d’amics del Museu de Gavà, 

La Rutlla centre d’estudis Santboians, +de1000 històries de Sant Climent de Llobregat, Grehic de 

Castelldefels, Grup Tres Torres de Viladecans, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Museu de 

Sant Boi, Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Arxiu Municipal de Viladecans, Arxiu Històric del Museu 

de Gavà, Arxiu de Sant Vicens dels Horts, Ajuntament de Torrelles de Llobregat, arxiu de Barcelona. 

Addicionalment s’han consultat les ordenances fiscals d’algunes poblacions similars a Begues o 

properes.  
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A la consulta s’ha preguntat: 

1. Si han de pagar quan demanen documentació a l’arxiu en els dos casos següents: documents 

que l’arxiu pot copiar o digitalitzar, documents pels quals l’arxiu no té recursos propis i han 

d’anar a una copisteria. 

2. Si les ordenances fiscals del seu municipi contemplen exempcions i bonificacions per entitats 

sense ànim de lucre i estudiosos que facin treballs acadèmics o de recerca o si tenen algun acord 

amb l’ajuntament que els declari exempts de la taxa. 

3. Quant haurien de pagar per digitalitzar 35 plànols DINA2 que s’han de dur a una copisteria (hem 

posat d’exemple els més de 500 € que es van demanar al CEB). 

 

El resultat de la consulta i les respostes rebudes es resumeix a la taula següent. A l’Annex es 

complementa amb algunes pantalles dels preus de les ordenances. Les conclusions que extraiem són: 

a) és força habitual l’exempció de la taxa pels motius que CEB, AREB i CIPAG van sol·licitar. 

Aquesta exempció i les bonificacions es recullen a la mateixa taxa en la majoria de casos. 

b) els preus fixats a la taxa a Begues són superiors, i en alguns casos molt superiors, als de la resta 

de municipis consultats. No sols és palès mitjançant la consulta a les ordenances (consulta 

pública) sinó que quan el CEB ha necessitat documentació que és en mans d’altres arxius 

municipals, els costos que ha hagut d’assumir sempre han estat  zero o molt menors. 

c) Tots els municipis, arxius i entitats consultades confirmen que, en el cas que es demani un servei 

que no pugui ser proporcionat directament amb la infraestructura municipal disponible, es 

cobra a l’entitat únicament el preu de l’empresa externa que ha fet les copies o la 

digitalització. Consultades diverses copisteries, aquests preus són molt inferiors als que 

l’ajuntament contempla a la taxa i que va facturar al CEB (més de 500 € per la digitalització de 

35 plànols DIN A2, per exemple Copyflash cobra per la copia o impressió de plànols A2 en color 

2,44 € , la taxa de l’ajuntament de Begues és de 36,1€).  

 

CONCLUSIÓ 

Creiem que l’estudi que presentem avala la petició que AREB, CIPAG i CEB vam realitzar presentant 

l’al·legació a les ordenances fiscals. Per aquest motiu demanem a l’ajuntament que reconsideri la 

decisió i aprovi l’exempció de la taxa a les entitats, col·lectius i persones que fan treballs de recerca 

sense ànim de lucre, tal i com ja fan molts municipis, entenent que no es vulnera cap llei i tampoc 

constitueix cap tracte de favor sinó un reconeixement cap una tasca que en la majoria de casos redunda 

en benefici tant de l’ajuntament com de la ciutadania. Demanem també que, en el cas en que es 

denegui aquesta petició o bé s’aprovi una subvenció parcial (50 o 25%), en aquells casos en que 

l’ajuntament no disposi de l’equipament necessari per fer la digitalització i s’hagi de dur a la copisteria, 

es faci com a tots els municipis consultats i es cobri únicament el cost de la copisteria sense afegir-hi 

cap recàrrec. 
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TAULA RESUM COMPARATIVA POBLACIONS 

 

Població 
 

Exempció taxa 
(recerca) 

Taxa expedició 
documents (€) 

comentari 

Begues NO Fotocopies  
DINA4 (b/n-c) 0,15-0,25 
DINA3 (b/n-c) 0,2-0,35 
Copies plànols 
b/n 16,1 
A3 color 25,55 
A2 color 36,1 
A1 color 52,65 
A0 color 75,3 
Copies digitals que no 
estiguin especificades 14,35 

 

Esparreguera NO Copia de plànols en paper o 
digital 
A4 0,71 
A3 1,55 
A2 5,95 
A1 7,13 

Preus significativament 
menors que Begues 

Rubí SI 
Bonificació 50% per entitats 
sense ànim de lucre, així com 
els col·lectius organitzats i les 
persones físiques que 
organitzin activitats culturals o 
promoguin la difusió 
d’investigacions, més enllà de 
l’afany de lucre. 
 

Copies plànols en paper 
DINA4 (b/n-c) 0,15-0,3 
DINA3 (b/n-c) 0,25-0,5 
DINA2 (b/n) 1,7 
DINA1 (b/n) 3,4 
DINA0 (b/n) 6,8 
 

Preus significativament 
menors que Begues 

Manresa  SI. 
Estan exempts de la taxa de 
servei de gestió documental, 
arxius i publicacions, els 
subjectes passius que acreditin 
el seu ús per a la recerca o 
docència. 

  

Sant Feliu de 
Llobregat 

SI:  
Exempts estudiants i estudiosos 
que facin treballs sobre la 
ciutat (incloent el Centre 
d’Estudis Comarcal del Baix 
Llobregat) 

  

Viladecans SI 
Bonificació del 25% de les taxes 
a les entitats vinculades a la 
difusió del patrimoni cultural. 
 
Bonificació del 50% a 
estudiants (eso, batxillerat, 
cicles i universitat) 
 

copies en paper 
DINA4 b/n 0.1 
DINA4 color 0,55 
DINA3 b/n 0,2 
DINA3 color 1 
Plànols DINA4 b/n i color 0,7 
Plànols DINA3 b/n 1,4 
Plànols DINA3 color 3,3 
Mida superior 4,1 per metre 

La taxa aplica al que poden 
digitalitzar amb recursos 
propis. 

Si s’han de digitalitzar plànols 
de grans dimensions (A2 o 
superiors), s’ha de dur a una 
copisteria externa.  En aquest 
cas és la copisteria qui fa 
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Taxa reduïda de 4,10 € per 
còpies integres de documents 
d’arxiu, digitalitzats, sol·licitats 
per a comunicació pública i ús 
editorial sol·licitats per a 
qualsevol entitat, associació o 
organització sense ànim de 
lucre 

lineal i plànol  
 

pagar les tarifes habituals a 
l’entitat que sol·licita les 
còpies. El tracte es fa entre 
entitat i copisteria (l’arxiu sols 
fa de custodi) 

Castelldefels SI. 
Exempció de la taxa les 
universitats. 
 
Bonificació d’un 50% els 
estudiants quan acreditin la 
necessitat de la informació per 
la realització de treballs 
relacionats amb els estudis 
acreditats. 
 
Bonificació 100%: les entitats 
culturals consultades ens 
confirmen que no han de pagar 
res.  
 

 Les entitats consultades 
confirmen que únicament han 
de pagar quan es tracta d’un 
servei extern no proporcionat 
per l’arxiu. En aquest cas es 
cobra el preu que s’ha pagat a 
l’empresa externa.  
 

Sant Boi de 
Llobregat 

SI:  
Exempció per motius d’estudis i 
recerca en la reproducció 
d’imatges del fons de museu 
així com la fotografia de peces. 
 
Per la resta NO hi ha 
exempcions i és decisió política 
si es cobra o no en funció de 
l’interès del projecte. 

No es cobra res per les 
copies en format digital. No 
hi ha cap taxa al respecte 
 
 

Si es demana un servei que no 
està a l’abast tècnic es cobra 
el que demana el servei 
extern de reproducció, 
justificat mitjançant factura. 
 
 

Sant Vicens 
dels Horts 

NO ho diu a les ordenances 
però s’apliquen exempcions a 
centres d’estudi i estudiosos 

Digitalització 
A4 0,1 
A3 0,2 
Copia plànol gran format 8  

Els preus són molt reduïts. 
Encara que no ho digui a 
l’ordenança l’arxiu ens 
confirma que no es cobra cap 
taxa a centres d’estudis ni a 
estudiosos. 

Gavà SI No es cobra res per les 
reproduccions si les pot fer 
l’arxiu o es tracta de 
material ja digitalitzat. 

En el cas de material que no 
poden escanejar des de 
l’arxiu, el ciutadà només ha de 
pagar el que cobri la 
copisteria. L’arxiu porta i 
recull el material de la 
copisteria a cost zero. 

El Prat de 
Llobregat 

SI. 
Exempció qui acrediti que 
necessita el/els plànols per a un 
treball acadèmic, sempre i 
quan el format sol·licitat sigui 
digital. 

copia de plànol en paper 
DINA4 b/n 4,1 color 9,2 
DINA3 b/n 9,2 color 13,2 
DINA2 b/n 13,2 color 18,4 
DINA1 b/n 22,4 color 27,6 
DINA0 b/n 30,6 color 34,6 

 

Torrelles de 
LLobregat 

La taxa no existeix. NO hi ha 
cap taxa per la consulta de 

 Únicament es cobra d’acord 
amb el que diuen les 
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documentació de l’arxiu 
municipal 

ordenances si són documents 
compulsats o certificats 

Xarxa 
d’Arxius de 
Barcelona 

SI. 
Tindran una bonificació del 50 
% de la quota de la taxa per 
digitalitzacions i reproduccions 
de documents i fotografies 
sol·licitades, als centres del 
Sistema Municipal d’Arxius, que 
tingui per objectiu un treball 
d’investigació i que les sol·licitin 
estudiants, jubilats i persones 
en atur que acreditin aquesta 
condició 

Fotocopies 1 cara 0,1 
Fotocopies 2 cares 0,12 
Impressió imatges ja 
digitalitzades 
DIN A4 0,93 
DIN A3 1,65 
DIN A2 2,58 
Reproducció de plànols 
DIN A0 12 
DIN A1 8,3 
DIN A2 45 

Els preus són sensiblement 
inferiors als que s’apliquen a 
Begues. 

Palafrugell SI. 
Exempció les peticions de 
reproducció destinades a 
activitats de docència, recerca, 
divulgació cultural o per 
publicacions periòdiques en 
l'àmbit de les comarques 
gironines.  
 
Exempció les peticions 
presentades per associacions 
sense ànim de lucre. 
 

  

Torelló SI 
 
Exempció les entitats locals 
sense ànim de lucre que 
estiguin degudament 
registrades al registre 
municipal d’entitats, mitjançant 
petició escrita presentada al 
registre. 

  

 

 

ANNEX: TAULES D’ORDENANCES D’ALGUNS MUNICIPIS CONSULTATS 

 Begues: Aquesta és la taxa per expedició de documents de les ordenances fiscals de Begues. 
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 Esparreguera: 

 

 

 

 Rubí: Aplica una quota reduïda del 50% quan el subjecte passiu sigui una entitat sense ànim de 

lucre, així com els col·lectius organitzats i les persones físiques que organitzin activitats culturals o 

promoguin la difusió d’investigacions, més enllà de l’afany de lucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manresa: estaran exempts de la taxa de servei de gestió documental, arxius i publicacions, 

aquell subjectes passius que acreditin el seu ús per a la recerca o docència. 
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 Sant Feliu de Llobregat: resposta rebuda del centre d’estudis comarcals. No han de pagar cap 

taxa quan necessiten material de l’arxiu per decisió política de l’ajuntament. A les ordenances 

únicament indica que queden exempts els estudiants que facin treballs sobre la ciutat. 

 

 Viladecans: resposta rebuda de les entitats culturals consultades, confirmada per un regidor i 

per l’arxiu municipal i per l’arxiver. Confirmen una bonificació del 25% de les taxes a les entitats 

vinculades a la difusió del patrimoni documental de Viladecans. Figura a les OOFF. A més hi ha 

una taxa reduïda de 4,10 € per còpies integres de documents d’arxiu, digitalitzats, sol·licitats per 

a comunicació pública, ús editorial o publicitat sol·licitats per a qualsevol entitat, associació o 

organització sense ànim de lucre. La taxa aplica al que poden digitalitzar amb recursos propis. Si 

s’han de digitalitzar plànols de grans dimensions (A2 o superiors), s’ha de fer a una copisteria 

externa i en aquest cas és la copisteria qui fa pagar les tarifes habituals a l’entitat que sol·licita 

les còpies.  En aquest cas nosaltres només actuem com a custodis de la documentació original i 

els tractes es fa entre entitat i copisteria. 
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 Castelldefels: les entitats de recerca en patrimoni històric i cultural ens confirmen que no han de 

pagar cap taxa, encara que a les ordenances no ho especifiqui, tret que es tracti d’un servei 

extern que llavors es cobraria el preu que s’hagi pagat a l’empresa.  A les ordenances diu: 

gaudiran d’exempció de la taxa les universitats. Gaudiran d’un 50% de bonificació els estudiants 

quan acreditin la necessitat de la informació per la realització de treballs relacionats amb els 

estudis acreditats  
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 Sant Boi de Llobregat: resposta rebuda del director de l’arxiu històric. Per estudis i recerca els 

drets de reproducció d’imatges del fons de museu així com la fotografia de peces és gratuïta. En 

funció de l'interés i/o grau de col·laboració i/o participació de l’arxiu en el projecte podem 

decidir l’exempció. Per la resta no està contemplada l’exempció com a norma general i depèn 

de consideracions polítiques. Cas que es demani un servei que no està al nostre abast tècnic es 

cobra el que demana el servei extern de reproducció, justificat mitjançant factura. 

 

No es cobra res per les copies en format digital. No hi ha cap taxa al respecte. 
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 Sant Vicens dels Horts: no hi ha exempcions ni bonificacions, però els preus són molt reduïts. 

L’arxivera confirma que encara que no digui res a les ordenances, no es cobra cap taxa a centres 

d’estudis i estudiosos. 

 

 

 

 

 

 Gavà: l’Arxiu històric ens explica que no cobren les reproduccions quan les poden realitzar ells 
mateixos o es tracta de documents ja digitalitzats.   
 
Si es tracta de plànols o material que no poden escanejar es porta a la copisteria. El procediment 
és diferent del de Begues: l’arxiu demana pressupost a la copisteria, la copisteria fa arribar al 
ciutadà el pressupost i el número de compte per fer l’ingrès; un cop fet, la copisteria li fa arribar 
les copies digitals o l’avisa perquè les reculli en paper. L’arxiu porta la documentació original a la 
copisteria i la torna a recollir a cost zero. Ens comenten que si l’ajuntament té interès en anar 
digitalitzant el material hauria de ser l’ajuntament qui assumís tota o la major part de la 
despesa. També si consideren que la recerca que s’està fent amb aquell material beneficia al 
municipi.  
 

 El Prat de Llobregat: indica que les persones que acrediti que necessita el/els plànols sol·licitats 

única i exclusivament per a un treball acadèmic tindrà una bonificació del 100 per 100de la taxa, 

sempre i quan el format sol·licitat sigui digital. 
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 Torrelles de Llobregat. L’ajuntament ens informa de que no hi ha contemplada cap taxa per 

consultar o disposar de documentació de l’arxiu municipal per temes d’estudi. Únicament es 

cobra, segons s’indica a les ordenances de preus públics, si el document que es sol·licita ha 

d’estar compulsat o certificat. 

 

 Xarxa d’Arxius de Barcelona. Un cop consultada ens indiquen que tenen l’epigraf 5.3 a les 

ordenances de preus públics on s’especifica que: “Tindran una bonificació del 50 % de la quota 

de la taxa per digitalitzacions i reproduccions de documents i fotografies sol·licitades, als centres 

del Sistema Municipal d’Arxius, que tingui per objectiu un treball d’investigació i que les sol·licitin 

estudiants, jubilats i persones en atur que acreditin aquesta condició”. A les taules que ens van 

proporcionar s’observa, que corresponen a l’any 2020, s’observa com les taxes són molt 

inferiors a les que s’apliquen a Begues. 
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 Palafrugell: Gaudiran d'exempció per les tarifes previstes a l'Epígraf Tercer: Documents relatius 

a l'Arxiu municipal les peticions de reproducció destinades a activitats de docència, recerca, 

divulgació cultural o per publicacions periòdiques en l'àmbit de les comarques Gironines. També 

gaudiran d'exempció les peticions presentades per Associacions sense ànim de lucre. 

 

 Torelló: Les entitats locals sense ànim de lucre que estiguin degudament registrades al registre 

municipal d’entitats podran obtenir l’exempció en la taxa, mitjançant petició escrita presentada 

al registre general, que inclogui una còpia dels seus estatus on s’especifiqui que es tracta d’una 

entitat sense ànim de lucre. 


