Ajuntament d’Alcúdia
Intervenció-Tresoreria
intervencio@alcudia.net
tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
1. Fent 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
conforme amb el que disposen els articles del 15 a 19 del Real 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 seguirà percebent la taxa per l’expedició de documents
administratius que es regirà amb la present ordenança fiscal, les normes de la qual
s'avenen amb el que es preveu a l'article 57 Real Decret Legislatiu 2/2004.
Fet imposable

ARTICLE 2
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 expedeixi i
d'expedients de que entengui l'Administració o les autoritats municipals.
2. A tals efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en benefici seu encara
que l'interessat no ho hagi sol·licitat expressament.

Subjecte passiu
ARTICLE 3
1. . Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària que sol·licitin,
provoquin o en interès dels quals redundi la tramitació del document o expedient de que
es tracti.

Responsables
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es l’article 42 de la Llei 58/2003, General
Tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
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 58/2003, General Tributària.

Exempcions, reduccions i modificacions

ARTICLE 5
1. Conformement a l'article 9 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
d'aquesta taxa no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els expressament prevists a
normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació de tractats internacionals.

Quota tributària

ARTICLE 6
1. La quota tributària es determinarà segons la naturalesa dels documents o expedients
que s'hagin de tramitar, d'acord amb les a les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.

Exempcions i Bonificacions
ARTICLE 7
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la present taxa.

Declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Els documents que han d'iniciar un expedient es presentaran en les Oficines
Municipals o en les assenyalades en l'article 66 de la Llei de Procediment
Administratiu.
2. quotes se satisfaran mitjançant l'estampació del segell municipal corresponent, en les
oficines municipals en el moment de la presentació dels documents que iniciïn
l'expedient. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment de
presentació de la sol·licitud i ingressar simultàniament la quota tributària a la Tresoreria
Municipal, com a requisit previ per iniciar el tràmit de l’expedient. No serà tramitada la
sol·licitud sense aquest requisit.
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Meritació
ARTICLE 9
1. Es meritarà la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació de documents i expedients subjectes al tribut.
2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2n., la meritació es produeix
quan es donin les circumstàncies que provoquin l'actuació municipal d'ofici quan
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però el beneficiï.
3. L’obligació de contribuir, un cop iniciada, no es veurà afectada de cap manera, per la
renuncia o desestiment del sol·licitant.

Infraccions i sancions
ARTICLE 10
1. En tot quant fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’avindrà amb el que disposen els
articles 178 i següents de la Llei General Tributària.

ANNEX
TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
QUADRE DE TARIFES

Epígraf
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Concepte

2009

Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o
la Intervenció de l'Ajuntament o la batlia sobre els documents o
dades compreses dins el darrer quinquenni.

2,00 €

Certificacions

Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixi la Secretaria o
la Intervenció de l'Ajuntament o la batlia sobre els documents o
dades amb data de més de cinc anys fins a deu.
Quan els certificats que s'expedeixin sobre documents o dades amb
data de més de deu anys, per cada quinquenni.Per fer el còmput de
temps, el càlcul es practicarà a partir de la data de sol.licitud del
certificat.
Certificació de final d’obres (%del Pressupost material de l’obra
(PEM))

7,30 €

16,00 €

0,1%
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1.5

Certificacions en general, no compreses en els apartats anteriors,
pel primer foli útil

2,00 €

1.6

En la resta de folis

0,50 €

Expedients administratius

Import

2.1

Informes sobre dades estadístiques, per cada un

140,00 €

2.2

Certificacions o informes urbanístics i/o sobre edificació per
l'emissió dels quals sigui necessària la intervenció de tècnics de
grau mitjà o superior.

70,00 €

2.3

Convalidació de poders

13,50 €

2.4

Certificacions per l’emissió dels quals és necessària la intervenció
de la Policia Municipal.

30,00 €

2.5

Confrontament de documents per foli.

0,50 €

2.6

Concessió de distintius ecoturístics a establiments hotelers

70,00 €

2.7

Concessió de distintius ecoturístics a establiments de restauració

37,50 €

2.8

Concessió de distintius ecoturístics instal·lacions nàutiques

70,00 €

2.9

Informes emesos pel departament de serveis socials
Informe de la policia local sobre dades dels succesos en els que han
intervingut.
Confecció per la policia local d'estracte informatiu per accident de
trànsit
Autoritzacions i llicències

30,00 €

2

2.10
2.11

3

31,50 €
83,50 €

3.1

Llicències o permisos de caràcter temporal i amb una durada
inferior a l’any natural per a distribució de publicitat dinàmica.

188,00 €

3.2

Carnet per cada agent publicitari autoritzat per a la distribució de
publicitat en ma, anualment

27,00 €

4

altres

4.1

Per la realització de fotocopies, per fotocopia

0,50 €

4.2

Per la realització de copies de plànols, per copia

7,50 €

4.3

Per la entrega de còpies en DVD, per dvd

31,00 €

