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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

5260 Elevació automàtica modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de març de 2017, s’aprova la modificació ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. I feta la legal exposició al públic sense haver-ne presentat durant el temps
d’exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós
de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne a continuació el article modificat.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1er.- Fonament i naturalesa

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 que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa d’expedició de documents
administratius, que se regirà per aquesta ordenança fiscal, normes de la qual atenen el que preveu l’article 57 del citat RDL 2/2004, de 5 de
març.

Article 2on.- Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tot tipus
de documents que expedeixi i d'expedients que entengui l'Administració o les Autoritats Municipals.

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o
redundi en el seu benefici encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.

3. No estarà subjecta a aquesta 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 serveis o realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament
especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra Taxa Municipal o per als quals s'exigeixi un preu públic per
aquest Ajuntament.

Article 3er.- Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que
sol·licitin, provoquin o en l'interès del qual redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4rt.- Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les que fa referència l’article
42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de pèrdues, concursos, societats i
entitats en general, en els supòsits i amb l’assoliment que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è.- Exempcions subjectives i Bonificacions.

Per poder gaudir d’exempció, en primer lloc, s’hauran de dirigir als Serveis Socials per tal que aquests emetin informe favorable al complir
els requisits establerts, posteriorment, i amb l’informe favorable es podran dirigir al Negociat d’Informació i sol·licitar el document
corresponent, en tot cas només gaudiran d’exempció les següents Taxes.
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1.- Sol·licitud d’ajuda econòmica.

2.- Sol·licitud d’accés a proves selectives personal de l’Ajuntament.

D’acord amb el que preveu l’article 12)c de la Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses, s’estableix una
bonificació del 50% de l’import de la taxa de participació en exàmens per als membres de família nombrosa que tinguin reconeguda tal
condició. També gaudiran de la mateixa bonificació d’aquesta taxa, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Article 6è.- Quota tributària

1. La quota tributària se determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord
amb la Tarifa que conté l'article següent.

2. La quota de Tarifa correspon a la tramitació completa, a cada instància, del document o expedient de què es tracti, des de la seva iniciació
fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50 per 100 quan els interessats sol·licitessin amb caràcter
d'urgència la tramitació dels expedients que motivessin la meritació, o quan les dades de les certificacions tinguin una antiguitat superior a
cinc anys.

Article 7è.- Tarifa

La tarifa a que es refereix l'article anterior s’aplicaran de la forma següent:

CONCEPTE TAXA

COMPULSES (PER FULL) 0,60 €

FOTOCÒPIES A4 B/N (PER FULL) 0,10 €

FOTOCÒPIES A4 COLOR (PER FULL) 0,30 €

FOTOCÒPIES A3 B/N  0,40 €

FOTOCÒPIES A3 COLOR 0,60 €

FOTOCÒPIES PLÀNOLS

Primer plànol 5 €

Plànol addicional 2,50 €

EXPEDICIÓ REBUT AIGUA RETORNAT 5 €

FAX 2 €

CÒPIES D’EXPEDIENTS

Primer foli 3 €

Per foli addicional 0,50 €

CERTIFICATS O INFORMES URBANISTICS NO DESPLAÇAMENT 40 €

CERTIFICATS O INFORMES URBANISTICS DESPLAÇAMENT 50 €

CERTIFICAT QUALIFICACIÓ URBANISME 40 €

CERTIFICAT FINAL OBRA 150 €

CEDUL·LA URBANISTICA 30 €
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CONCEPTE TAXA

PLACA OBRA MENOR 15 €

PLACA OBRA MAJOR 15 €

CONCESSIO INSTAL·LACIO RÈTOLS I MOSTRES 31,25 €

INFORMES I COMUNICATS ACCIDENTS TRÀNSIT 40 €

PERMIS ARMES 4RT CATEGORIA AIRE O GAS COMPRIMIT 40 €

CERTIFICAT INFORMACIO POLICIA NO IMPLICA DESPLAÇAMENT 20 €

CERTIFICAT INFORMACIO POLICIA IMPLICA DESPLAÇAMENT 30 €

DUPLICAT TARJETA ACIRE-ORA 3 €

CERTIFICAT AVAL O DIPÒSIT TRESORERIA 7 €

DEVOLUCIO FIANÇA CONTRACTES 3 €

CERTIFICAT CORRENT PAGAMENT 3 €

CERTIFICAT EXPOSICIÓ TAULER ANUNCIS 10 €

CONCESSIÓ TRASPÀS TOMBES I NÍNXOLS 100 €

Article 9è.- Meritació

1. Es meritarà la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients
subjectes al tribut.

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2on., la meritació se produeix quan tinguin lloc les circumstàncies que prevegin
l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense prèvia sol·licitud de l'interessat però  redundi en el seu benefici.

Article 10è.- Declaració i ingrés

1. La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, pel procediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del
document o expedient, o en aquests mateixos si aquell escrit no existís o la sol·licitud no fos expressa.

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, que no venguin degudament
reintegrats, seran admesos provisionalment, però no es podran cursar sense que es subsani la deficiència,   a tal fi es requerirà a l'interessat
perquè, en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents amb l'advertència  que, transcorregut dit termini sense efectuar-lo, se tindran
els escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.

3. Les certificacions o documents que expedeixi l'Administració Municipal en virtut d'ofici de Jutjats o Tribunals per a tota classe de plets, no
s'entregaran ni trametran sense que prèviament s'hagi satisfet la corresponent quota tributària.

Article 11è.- Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al
disposat als articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final.

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor i s’aplicarà a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

        El Batle
   Nadal Torres Bujosa
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