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Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Edicte de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’expedició 
de documents administratius.

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions en el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu el Acord plenari provisional 
d’aquest Ajuntament sobre la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius, el text ínte-
gre de la qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
“ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE DOCUMENTS
Article 1er.- Fonaments Jurídics
L’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, fent ús de les facultats concedides a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i de conformitat amb els articles 2 i 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, acorda establir, a l’empara de l’article 20.4.i) de l’anterior Text Refós, una taxa per als supòsits 
per tramitació d’instruments d’intervenció ambiental, que substitueix a l’anterior taxa per llicències d’obertura d’establiments.
Article 2n.- Fet Imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena 
de documents que puga expedir, així com dels expedients que afecten l’Administració o les Autoritats Municipals.
2. Amb aquesta finalitat, s’entendrà com tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que haja estat provocada pel 
particular o redunde en el seu benefici encara que no haja mediat cap 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 tributaries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratiu contra resolucions municipals de qualsevol 
índole i els relatius a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal i la utilització privativa o el aprofitament es-
pecial de bens de domini públic municipal, que estiguen gravats per altra Taxa Municipal o pels quals s’exigeixca un preu públic per aquest 
Ajuntament.
Article 3er.- Subjecte Passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària 
que sol·liciten, provoquen o en l’interés dels quals redunde la tramitació del document o expedient de què es tracta.
Article 4t.- Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 
38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
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 40 de la Llei General Tributària.
Article 5é.- Exempcions subjectives
Gaudiran d’exempció tots aquells contribuents en els quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:
1. Haver estat declarats pobres per precepte legal.
2. Estar inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte als expedients que hagen de tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en 
què hagen estat declarats pobres.
Article 6é.- Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa senyalada 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, en cada instància, del document o expedient de que es tracte, des de el seu inici fins 
a la resolució final, inclosa la certificació i notificació a l’interessat del acord recaigut.
3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s’incrementaran en un 50% quan els interessats sol·licitaren amb caràcter d’urgència 
la tramitació dels expedients que motivaren la meritació.
Article 7é.- Tarifa
La tarifa a la que es refereix l’article anterior s’estructura en els següents epígrafs:
Epígraf primer: Certificacions
Certificació de documents o Acords municipals ........................................................................................................................................  5,00 €
Certificats d’empadronament ......................................................................................................................................................................  1,50 €
Altres certificacions ....................................................................................................................................................................................  5,00 €
Epígraf segon: Documents expedits per les Oficines Municipals.
Fotocòpies de Documents Nacionals d’Identitat o similars .......................................................................................................................  0,12 €
En blanc i negre de 1 a 50 fotocòpies ........................................................................................................................................................  0,12 €
En blanc i negre més de 51 fotocòpies .......................................................................................................................................................  0,06 €
En color de 1 a 50 fotocòpies .....................................................................................................................................................................  0,25 €
En color més de 51 fotocòpies....................................................................................................................................................................  0,20 €
Epígraf tercer: Documents relatius a serveis d’urbanisme e informes tècnics
Per cada certificació expedida de serveis urbanístics sol·licitada a instància de part en sòl urbanitzable ................................................  15,00 €
Per cada certificació expedida de serveis urbanístics sol·licitada a instància de part en sòl no urbanitzable ...........................................  60,00 €
Per cada informe que s’expedixca sobre característiques de terreny, consulta a efecte de edificació, u altres informes tècnics 
sobre sòl urbanitzable .................................................................................................................................................................................  15,00 €
Per cada informe que s’expedixca sobre característiques de terreny, consulta a efecte de edificació, u altres informes tècnics 
sobre sol no urbanitzable ............................................................................................................................................................................  60,00 €
Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamplaments, o altres plànols ....................................................................................  10,00 €
Obtenció de cèdula urbanística ...................................................................................................................................................................  11,70 €
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Article 8é.- Dret a percebre la taxa i cobrament
Es produeix el dret a percebre la Taxa quan el dia de la presentació de la sol·licitud que inicie l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o 
tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament corresponent.
Si no hi haguera cap sol·licitud, quan s’inicie la prestació del servei o la realització de l’activitat, es podria exigir el dipòsit previ del seu 
import, total o parcial, per resolució d’Alcaldia. En qualsevol cas i per motius circumstancials d’apreciació de l’Alcaldia, podrà exigir-se la 
taxa amb la notificació directa prèvia de la seua liquidació.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Article 9é.- Infraccions i sancions
En tot allò que faça referència a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que a estes corresponguen en cada cas, s’estarà al que 
disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, serà d’aplicació a partir 
del dia u del mes següent de la seva publicació integra o el dia de la seva publicació si coincidirà amb el dia 1 del mes, romandrà en vigor fins 
a la seua modificació o derogació expressa.”
Contra el present Acord, de conformitat amb l’article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos contats a 
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana.
Fontanars dels Alforins, a 27 de setembre de 2018.—L’alcalde de Fontanars dels Alforins, Julio Ramón Biosca Llin.
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