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Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
Anunci de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa 
sobre aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de 
la taxa d’expedició de documents administratius.

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari 
provisional de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa  sobre 
imposició de la taxa per expedició de documents administratius, així 
com l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa, el text íntegre del 
qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 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.
“Vist l’expedient que es tramita sobre imposició de la taxa  per ex-
pedició de documents administratius i aprovació simultània de 
l’ordenança fiscal corresponent, i
Considerant que és competència del Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal dels seus membres, 
la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari, 
segons l’article 47.3, h), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local.
Vist l’informe-proposta de secretària, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, adopta el següent acord.
Primer. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per expedi-
ció de documents administratius i l’Ordenança fiscal reguladora de 
la mateixa, amb el contingut següent:
Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució Espanyola, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del 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 Regu-
ladora de les Hisendes locals, este Ajuntament estableix la taxa per 
expedició de documents administratius, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que disposa l’article 
57 de l’esmentat text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.
Article 2. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa des-
enrotllada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de qual-
sevol classe de documents que expedisca i d’expedients que entenga 
l’Administració o les Autoritats municipals.
A estos efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol 
documentació administrativa que haja sigut provocada pel particular 
o redunde en benefici seu encara que no haja mediat sol·licitud ex-
pressa de l’interessat.
No estarà subjecta a esta taxa la tramitació de documents i expedients 
necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, així com les 
consultes tributàries, els expedients de devolució d’ingressos inde-
guts, els recursos administratius contra resolucions municipals de 
qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que 
estiguen gravats per una altra taxa municipal o pels que s’exigisca 
un preu públic per este Ajuntament.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’esta taxa, totes les persones físiques o jurídi-
ques i les entitats que sol·liciten, provoquen o en l’interés de les quals 
redunde la tramitació del document o expedient de què es tracte.
Article 4. Responsables.
Respondran del deute tributari, junt amb els deutors principals, altres 
persones o entitats. A estos efectes es consideraran deutors principals 
els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal expresse en contra, la responsabilitat serà 
sempre subsidiària.
Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tribu-
tari caldrà ajustar-se al que estableixen els articles 42 i 43, respectiva-
ment, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5. Exempcions i bonificacions.

Es concediran les exempcions següents:
-Estan exempts del pagament de les quotes per expedició de documents 
administratius les associacions culturals i socials del municipi.
Article 6. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada 
segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d’acord 
amb la tarifa fixada en l’article següent.
La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada ins-
tància, del document o expedient de què es tracte, des de la seua 
iniciació fins a la seua resolució final, inclosa la certificació i notifi-
cació a l’interessat de l’acord recaigut.
Article 7. Tarifa.
La taxa a què es referix esta Ordenança es regirà per les tarifes se-
güents:
Concepte Import
Fotocòpies
A4.- 1 cara/ 2 cares per còpia 0,20/0,40 €
A3.- per còpia      0,40 €
Impressió de documents amb equips municipals
A4.- 1 cara/ 2 cares per còpia 0,10/0,20 €
A3.- per còpia      0,20 €
Enviament fax
Per full     1,00 €
Compulsa de documents
Primer full    1 ,00 €
A partir del segon full    0,50€
Censos de població d’habitants
1. Certificacions d’empadronament i veïnat 1,00 €
2. Certificats de convivència i residència 1,00 €
3. Certificats de baixa en el Padró d’habitants 1,00 €
Certificacions d’urbanisme
1. Certificat d’antiguitat. 2,00 €
2. Certificat identificació de finques. 2,00 €
3. Certificat referència cadastral. 2,00 €
4. Certificat de qualificació urbanística. 10,00 €
5. Certificat de canvi de cultiu parcel·la rústica. 10,00 €
6. Certificat de compatibilitat urbanística. 10,00 €
Informes
1. Informes urbanístics. 25,00 €
2. Informes i certificats de la  policia. 15,00 €
Tramitació i concessió de llicències d’armes per a ca-
rrabines i pistoles d’aire comprimit, arcs i ballestes. 15,00 €

Qualsevol certificat no inclòs anteriorment 2,00 €

Article 8. Meritació.
Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan es presente la 
sol·licitud que inicie la tramitació dels documents i expedients sub-
jectes al tribut.
A més, el merite es produïx quan tinguen lloc les circumstàncies que 
proveïsquen l’actuació municipal d’ofici o quan esta s’inicie sense amb 
la sol·licitud prèvia de l’interessat però redunde en benefici seu.
Article 9. Normes de gestió.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Les quotes se satisfaran en les oficines municipals, en el moment de 
presentació de l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o 
expedient. 
Els documents rebuts pels conductes d’altres Registres Generals 
seran admesos provisionalment, però no podrà donar-se’ls curs 
sense el amb el pagament previ dels drets, al fi del qual es requerirà 
a l’interessat perquè en el termini de deu dies abone les quotes co-
rresponents, amb l’advertència que transcorregut el dit termini sense 
efectuar-ho, es tindran els escrits o documents per no presentats i 
serà arxivada la sol·licitud.
Les certificacions o documents que expedisca l’Administració Mu-
nicipal en virtut d’ofici de jutjats o tribunals per a qualsevol classe 
de pleits, no s’entregaran ni remetran sense que prèviament s’haja 
satisfet la corresponent quota tributària.
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En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en concret els arti-
cles 181 i següents, i les disposicions que la despleguen.
Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per 
mitjà d’exposició del mateix en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament 
i en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de 30 dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar 
les reclamacions que estimen oportunes,
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a 
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’acord és defi-
nitiu, basant-se en l’article 17.3 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.
Contra el present acord, conforme a l’article 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, es podrà interposar pels 
interessats recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, davant del Tribunal Superior de 
Justícia.
L’Alqueria de la Comtessa, 7 de maig del 2009.—L’alcalde, Salvador 
Femenia Peiró.
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