Clot de L'Era, 10 C.P.46713 - BELLREGUARD (VALENCIA)
t - 962 815 511 f - 962 816 218
C.I.F P-4604800-E
ajuntament@bellreguard.net

www.bellreguard.net
ORDDOC08.DOC

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
Article 1.- Fonament i natura.
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 allò
disposat als articles 15 i 19 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, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per expedició
de documents administratius ", que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen allò previst a l'article 20 i següents d'aquest Reial Decret Legislatiu.
Article 2.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu
de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que s'expedesquen i d'expedients
que entenga l'administració o les autoritats municipals.
2.- Aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que haja segut provocada per un particular o que siga per al seu benefici encara que
no s'haja fet sol.licitud espresa de l'interessat.
3.- No estarà subjecta a aquesta taxa:
b) La tramitació de documents o expedients necessaris per al compliment d'obligacions
fiscals
c) La tramitació de consultes tributàries
d) Els expedients de devolució d'ingressos indeguts
e) La tramitació de tota mena de recursos administratius contra resolucions municipals.
f) La tramitació de documents i expedients que ja estigui gravada per una altra taxa
municipal, o per la qual aquest Ajuntament exigesca un preu públic o tarifa.
g) Els documents expedits a instància de les autoritats civils, militars i judicials, que hagin de
ternir efecte en actuacions d'ofici.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es
refereix l'article 35,4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributaria que sol.liciten,
provoquen o en l'interès de les quals redundi la tramitació del documents o expedients de què es
tracte.
Article 4.- Responsables.
La responsabilitat solidària o subsidiària d'altres persones físiques, jurídiques o entitats de
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les obligacions tributàries dels deutors principals s'exigirà en els supòsits establerts als articles 35 i
següents de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, i de conformitat amb el
procediment establert a la mateixa, atenent a les especificacions regulades a l'Ordenança General de
Gestió i Recaptació d'aquest Ajuntament.
Article 5.- Quota tributària.
1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa senyalada segons la natura dels
documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa que conte l'article següent.
2.- La quota de tarifa correspondrà a la tramitació completa, en cada instància, del document
o expedient de que es tracte, des de la seua iniciació fins la seua resolució final, inclosa la certificació
i notificació a l'interessat de l'acord que s'haja dictat.
3.- Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50%
quan els interessats sol.liciten amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motiven la
meritació.
Article 6.- Tarifa.
FOTOCÒPIES / CÒPIES
Fotocòpia documents administratius

0,15

Fotocòpia compulsada

1,00

Còpia plànols urbanístics poble, platja i dels immobles

13,00

CERTIFICACIONS ESTADÍSTICA
- Certificat de residència

2,0

- Certificat de convivència

2,0

- Certificat d'empadronament

2,0

- Certificat de baixa en padró

2,0

CERTIFICACIONS HISENDA
- Certificat de pagament tributs.

2,0

- Certificat inclusió en el padró fiscal

2,0

- Certificat figurar com a deutor en els registres municipals.

2,0

- Certificat servei escoleta infantil

2,0

- Certificat de qualsevol qüestió tributària i de recaptació

2,0

- Certificat de bens (Padró fiscal Ibi / I Vehicles)

2,0

- Certificat qüotes urbanització

2,0

CERTIFICACIONS URBANISME
- Certificat d'antiguitat de vivenda.

2,0
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- Certificat disposabilitat de vivenda adequada

6,0

- Certificat identificació de finques.

2,0

- Certificat referència cadastral.

2,0

- Certificat de qualificació urbanística.

2,0

- Certificat canvi cultiu parcel.la rústica.

2,0

CERTIFICACIONS POLICIA LOCAL
- Certificacions de signes externs.

2,0

- Certificats o compareixença d'identificació de persones.

2,0

CERTIFICACIONS ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS

2,0

INFORME TÈCNIC O JURÍDIC EMÉS PELS TÈCNICS MUNICIPALS

33,00

BASTANTEIG DE DOCUMENTS

33,00

QUALSEVOL ALTRE CERTIFICAT NO CATALOGAT ANTERIORMENT

2,0

Article 7.- Exempcions.
Estarà exemptes totes aquelles fotocòpies necessàries per a completar documentació o
acreditar informació, requerits per l'ajuntament.
Article 8.- Meritació
1.- Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que inicie la
tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
2.- En els casos a què es refereix el número 2 del article 2, la meritació es produeix quan
tinga lloc les circumstàncies que provinga l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'inicie sense
prèvia sol.licitud de l'interessat però siga en el seu benefici.
Article 9.- Declaració i ingrés.
Quan es tracte de la prestació de serveis originada a instància de l'interessat, les taxes
s'exigiran en règim d'autoliquidació en el moment de presentar la sol.licitud, que no es tramitarà si
no es justifica el pagament de les mateixes.
Quan es tracte de la prestació de serveix que no han estat sol.licitats per l'interessat, la
liquidació ha de ser practicada per l'òrgan gestor i ha de ser satisfeta pel subjecte passiu amb
anterioritat a la prestació del servei.
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DISPOSICIO DEROGATÒRIA.
A l'entrada en vigor d'aquesta ordenança queda derogada l'anterior ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
DISPOSICIO FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la seua publicació, restant en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.

