AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OT16 Taxa per expedició de documents administratius
v 2020.01.13

Fonament i naturalesa
Article 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 de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament de Xilxes acorda imposar i ordenar la taxa per expedició de
documents administratius, que es regirà per la present ordenança fiscal,
les normes de la qual atenen a allò que s’ha previngut en l’article 57 del
citat Reial Decret Legislatiu.

Fet imposable
Article 2.
1. Constituïx el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa
desenrotllada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de
qualsevol classe de documents que s’expedisca i d’expedients que
entenga l’Administració o Autoritats Municipals.
2. 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
expressa l’interessat.
3. 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 indeguts, els recursos administratius contra resolucions
municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de servicis
o realització d’activitats de competència municipal i a la utilització
privativa o l’aprofitament especial de béns del domini publique
municipal, que estiguen gravats per una altra taxa municipal o pels
que s’exigisca un preu públic per este Ajuntament.

Subjecte Passiu
Article 3. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es referix l’article 35 de la Llei General
Tributària que sol·liciten, provoquen o en l’interés de les quals redunde la
tramitació del document o expedient que es tracte.

Responsables
Article 4.
1. Responsables solidàriament de les obligacions tributàries de
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es referixen els
articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de
les persones jurídiques, els integrants de l’administració concursal i
els liquidadors de societats en general, els adquirents de béns
afectes per llei al pagament del deute tributari i les persones o
entitats que contracten o subcontracten l’execució d’obres o la
prestació de servicis, en els supòsits i amb l’abast que assenyala
l’article 43 de la Llei General Tributària.

Exempcions subjectives
Article 5. Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concórrega
alguna de les circumstàncies següents:
1. Haver sigut declarades pobres per precepte legal.
2. Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de
solemnitat.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte a expedients
que han de produir efectes, precisament, en el procediment judicial
en què hagen sigut declarats pobres.
4. Per haver apreciat l’Alcaldia l’exempció en el pagament de la
present taxa, quan el document que se sol·licite de l’Ajuntament per
l’interessat, haja sigut requerit, per a la tramitació d’expedients
davant d’organismes o entitats públiques oficials.

Quota Tributària
Article 6.
1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada
segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar,
d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.

Tarifa
Article 7. Tarifa.
1. Per cada diligència de confrontació de documents: ........1,50€
2. Per la tramitació de matrícules relacionades amb cursos,
s’exceptuen
aquells subjectes a altres taxes o preus públics específics:
..................................................................................6,00€
3. Per la realització de fotocòpies: ......................................0,10€
4. Per la realització de fotocòpies en color:: ........................1,00€
5. Per Validació de Poders: ................................................16,00€
6. Per expedició de certificacions d’acords plenaris: ...........6,00€
7. Per expedició de certificació urbanística i Informe Tècnic:
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2. La quota tarifa correspon a la tramitació completa, en cada
instància, el document o expedient que es tracte, des de la seua
iniciació fins a la seua resolució final, inclosa la certificació i
notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
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si requerix la mera comprovació per unitat urbana.......16,00€
si requerix elaboració tècnica per unitat urbana...........64,00€
8. Expedició de certificació de equivalència de finca.........64,00€
9. Expedició de informe de vigència de llicència d’ocupació16,00€
10.Expedició de certificat de residència, convivència o veïnat:
..................................................................................1,00€
11.Expedició de còpies de plans: .........................................6,00€/m
En este supòsit, si fóra necessari traslladar-se a establiment
capacitat per a la realització de les còpies s’aplicarà la quantitat fixa
de 48,00€ per desplaçament efectuat d’anada i tornada.
12.Expedició del certificat administratiu final de reparcel·lació
urbanística per cada parcel·la afectada: .......................64,00€
13.Per expedició del cartell de llicència municipal d’edificació:
................................................................................10,00€
14.Expedició per còpia plans en suport informàtic per unitat:
12,00€
15.Expedició per còpia plans en suport informàtic per U.E.24,00€
16.Expedició per còpia plans en suport informàtic, municipi36,00€
17.Per expedició d'autoritzacions per a prestar transport públic regular
d'ús especial d'escolars o menors..................................80,00€
18.Per l’emissió de certificats d'expedició no obligatòria.....6,00€
19.Per l'emissió d'informe d'accidents trànsit....................32,00€
20.Per cada certificat cadastral............................................6,00€
22.Per expedició de títol de nínxol o panteó.........................6,00€

Bonificacions de la quota
Article 8. No es concedirà bonificació alguna dels imports de les quotes
tributàries assenyalades en la tarifa d’esta taxa.

Devengo
Article 9.
1. Es devenga 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 referix el número 2 de l’article 2n, el devengo
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.
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21.Per cada expedient de declaració de ruïna..................160,00€
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Declaració i ingrés
Article 10.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació estampant el segell del
Registre d’Entrada en el document o el segell relatiu a la diligència o
confrontació de documents segons els casos.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la
Llei de Procediment Administratiu, que no vinguen degudament
reintegrats, seran admesos provisionalment, però no podran
donar-se’ls curs sense que esmene la deficiència, al fi de la qual es
requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies abone les
quotes corresponents amb l’advertència que, transcorregut el dit
termini sense efectuar-ho, es tindran els escrits per no presentats i
serà arxivada la sol·licitud.

Article 11º. Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com
de les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà
ajustar-se al que disposen els articles 181 i següents de la Llei General
Tributària.

Article 12º.Normas complementàries.

En el no previst en la present ordenança i que faça referència a la seua
aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa es realitzarà
d’acord amb allò que s’ha previngut en la Llei General Tributària i en les
altres Lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació
vigent de caràcter local i general que se li aplique, segons prevé l’article
12é del del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Esta ordenança començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1992,
segons el que disposa l’article 16.1 del del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, una vegada aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’acord
amb el que disposa l’article 15.1 de l’Esmentada Llei i siga publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, en compliment dels articles 17.4 de la
mateixa i 107.1 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i continuarà en vigor fins que s’acorde la seua
derogació o modificació si és el cas aprovació.
Esta ordenança que consta de tretze articles, va ser aprovada
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 30
d’octubre de 1.991, acord núm. 119/91 i exposada al públic per un termini
de trenta dies, mitjançant un edicte publicat en el "Butlletí Oficial" de la
Província, núm. 136 de 9 de novembre de 1.991.
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada
definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 30
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Article 13º.Vigencia.
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d'octubre de 1.991, ha sigut objecte de diverses modificacions, l'última de
les quals amb data 30 d'octubre de 2019.
A Xilxes, a 30 d'octubre de 2019. EL SECRETARI,
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