AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

Article 1r. Fonaments i naturalesa
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 del règim local,
i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de
la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLHL) aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició
de documents administratius, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat TRLHL.

Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena
de documents que expedeixi l'Administració o les autoritats municipals.

2. A aquest efecte, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en
el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.
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Article 3r. Subjecte Passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària (en endavant LGT) que sol·licitin, provoquin, o en l'interès de
les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4t. Responsables
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu,
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la LGT.
2- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en els supòsits i en l'abast que assenyala l'article 43 de la LGT.

Article 5è. Acreditament
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el
pagament corresponent.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament es
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació
municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat
però que redundi en benefici seu.
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Article 6è. Quota tributària
1- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà
segons la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord
amb la tarifa que conté l’article següent.
2.- La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució
final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l’acord que s’hagi dictat.

Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els següents epígrafs:
Epígraf primer: Certificats i informes
Certificació de documents, acords municipals o informes d’alcaldia

3,00 €

Certificacions cadastrals

3,00 €

Altres certificacions

3,00 €

Epígraf segon: Fotocòpies, escanejos i còpies en diferents formats
Fotocòpia A4 BN

0,15 €

Fotocòpia A4 Color

0,25 €

Fotocòpia A3 BN

0,40 €

Fotocòpia A3 Color

0,85 €

Fotocòpies plànols cadastrals A4

0,50 €

Fotocòpies plànols cadastrals A3

1,00 €

Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d’urbana o rústega. Per cara. A4

0,50 €
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Epígraf tercer: Documents relatius al padró d’habitants

Per sol·licitud de volant d’empadronament

2,00 €

Per sol·licitud de certificat d’empadronament

3,00 €

Per sol·licitud de certificats d’empadronament històric, de

3,00 €

convivència, negatius i altres.
Epígraf quart: Tràmits d’expedients

Tràmit per l’expedient per la tinença d’animals perillosos

40,00 €

Epígraf cinquè: Compulses, validacions i legalitzacions

Compulsa de documents, per cada document:
El 1r foli

3,00 €

Des del 2n fins a 10 folis

2,00 €

A partir de l’11è foli

1,00 €

Article 8è. Exempcions subjectives
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les
següents circumstàncies:
1a. Haver estat declarats pobres per precepte legal.
2a. Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.
3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que
han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat
declarats pobres.
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Article 9è.- Declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el model facilitat per
l’Ajuntament.

2. En els casos en què la taxa hagi meritat i no estigui autoliquidada, es
practicarà la liquidació corresponent, exigint-se el pagament del seu import al
subjecte passiu mitjançant ingrés directe. Sense el pagament de la taxa no
s’entregarà el document.

3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que no vinguin degudament reintegrats, seran
admesos provisionalment però no se’ls podrà donar curs sense que s’esmeni
la deficiència. Per a aquesta finalitat, es requerirà a l'interessat perquè en el
termini de 10 dies aboni les quotes corresponents, amb la disposició què,
passat aquest termini sense ser efectuat, els escrits es donaran per no
presentats i serà arxivada la sol·licitud.
4. La falta de pagament en període voluntari obrirà l’inici de l’expedient del
procediment de recaptació en via executiva.

Article 10è. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran d’acord el que preveu
la Llei General Tributària I la seva normativa de desenvolupament.
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Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí oficial
de la Província i s’ha d’aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí Oficial
de la Província i s’ha d’aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a la
vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació expressa.

Diligència
Per fer constar que la present ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 1992, i modificada
pels acords plenaris següents:
L’ ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada
el dia 22 de setembre de 1992 i definitivament el dia 29 d’octubre de 1992.
Acord plenari de data 26 de març de 2014, modificació publicada al BOPT núm: 2014270 en data 24 de novembre de 2014.
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