AJUNTAMENT DE CREVILLENT
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

ORDENANÇA REGULADORA

Article 1.- Fonament jurídic i objecte.
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 115 i 19 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per Expedició de Documents
Administratius” que es regirà per la present Ordenança Fiscal i les normes de la qual
s'atenen al previngut en els articles 20 a 27 i 57 del citat RDL 2/2004 de 5 de març.
2. El fonament de la present taxa, és la compensació al cost del servei i activitat
administrativa que requereix l'atenció informativa del particular que interessa
l'expedició del document municipal.
3. S'entendrà tramitada a instàncies de part qualsevol documentació
administrativa que haja sigut provocada per particular. S'entendran sotmeses a
gravamen aquelles accions que excedisquen del general exercici del dret de petició i
del dret d'informació administrativa, i s'inscriga dins d'una relació especial de subjecció
entre l'Administració i l'Administrat.

Article 2.- Fet imposable.
Està constituït pel cost administratiu en la prestació del servei demandat pel
particular que genere i estiga causat per una relació especial de subjecció.
Naix l'obligació de contribuir amb la formulació de la sol·licitud de la prestació
municipal, i en defecte d'això, des de l'expedició del document.

Article 3.- Exempcions.
1. Estan exemptes, les declaracions que tinguen per objecte el compliment de
les obligacions tributàries, l'impuls per a devolució d'ingressos indeguts, els recursos
administratius, i el compliment pel propi personal municipal dels seus drets i
obligacions quan afecten la seua relació de serveis amb l'Ajuntament.
2. Gaudiran d'exempció fiscal subjectiva, els inscrits en el Padró d'Assistència
Social, els que tingueren benefici legal de pobresa, i les associacions d'interés públic i
de veïns.
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3. Comptaran amb exempció objectiva,. l'afectada per l'article 3 del Reial decret
llei 1/1.985, de 14 de març, regulador de mesures urgents administratives, financeres,
fiscals i laborals, i en tal sentit, les autoritzacions, concessions i permisos municipals.
També estaran exempts els certificats que a requeriment municipal, s'expedisquen als
particulars que estigueren referits a activitats o serveis socials, culturals i escolars.

Article 4.- Subjectes passius.
Estan obligades al pagament les persones que sol·liciten o en l'interés de les
quals es produïsca l'acció administrativa.
Serà substitut del contribuent, qui subscriga la sol·licitud en nom del subjecte
passiu.

Article 5.- Base imposable.
Les tarifes per expedició de documents regulats en la present Ordenança,
seran les que es detallen a continuació:

T A R I F A :

1) CERTIFICATS I INFORMES
Certificació de l'Ordenança íntegra del Pla
General

66,49

Certificació de l'Ordenança íntegra del Pla
Parcial

66,49

Certificació de l'Ordenança íntegra del Pla
Especial

66,49

Certificació de l'Ordenança íntegra de les
Normes complementàries de Planejament

66,49

Dossier de plans del Pla General

66,49

Dossier de plans d'un Pla Parcial

66,49

Dossier de plans del Pla Especial

66,49

Dossier de plans
Complementàries

de

les

Normes
66,49
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Fotocòpia projecte d'Urbanització o uns
altres a realitzar per l'Ajuntament per
mitjà de subhasta o concurs

66,49

Còpia pla terme municipal o qualsevol
altre

13,44

2) ACTES I INFORMACIONS TESTIFICALS

Per la celebració de matrimonis en aquest
Ajuntament

134,42

3) TAXES PEL CANVI DE TITULARITAT EN
EL SERVEI D'AIGUA POTABLE HABITATGES
REGULARITZATS

Per cada autorització per al canvi de nom
de l'enganxament a la xarxa municipal
d'aigua potable

206,41

4) ALTRES DOCUMENTS

Per drets de tramitació de qualsevol
expedient que no reporte impost o preu
públic

19,72

Per drets a participar en oposicions o
proves per a selecció de personal:

CLASSE DE PROVA SELECTIVA

GRUPS DE TITULACIÓ S/ REGULACIÓ GRUPS DE TITULACIÓ S/
ANTERIOR
TITULACIÓ E.B.E.P.
A

A1

53,92

B

A2

40,48

B

33,78

C

C1

27,04

D

C2

20,19
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Agrupació professional

13,54

5) CÒPIA CARTOGRAFIA DIGITAL :
Per a escala 1/1000:
Taxa única de 2,10 € per hectàrea, amb una grandària mínima de retallada de 100
hectàrees el que suposa una fulla pla completa.
Per a escala 1/5000:
Donat el seu inferior nivell de detall i l'extensió de la informació, la taxa única es fixa en
0,22 € per hectàrea el que suposa un total màxim de 2.163 € per a la totalitat del vol
del terme municipal.
Condicions:
El contracte s'ajustarà a les següents condicions:
La informació proporcionada per l'Oficina Tècnica Municipal serà utilitzada
exclusivament per al treball per al qual ha sigut sol·licitada.
Qualsevol altre ús haurà de ser autoritzat prèviament i de manera explícita per
l'Ajuntament.
Queda expressament prohibida la venda o reproducció digital de la informació
adquirida a cap altra persona o entitat pública o privada.
L'escala dels plans és de 1/1.000 o 1/5000, per la qual cosa les precisions i toleràncies
estan basades en càlculs matemàtics corresponents a aquestes escales.
Els sol·licitants hauran d'acceptar aquestes condicions.
La informació s'entregarà completa amb totes les capes resultants en format DWG de
AutoCad versió que el sol·licitant precise o DXF i gravat en CD., prèvia signatura
d'acceptació de les condicions citades.
Còpies de projectes municipals i altres documents en format digital:
Per a totes aquelles empreses interessades a passar oferta per a la realització de
projectes municipals es fixa una taxa de 10,50 € per còpia de la informació tècnica en
suport digital, format tipus “pdf” o similar de només lectura.

C/ Major nº 9 CP: 03330 Crevillent (Alacant) - Tel: 965401526 - Fax: 965401954 - http://www.crevillent.es - C.I.F.: P0305900-C

AJUNTAMENT DE CREVILLENT

Article 6.- Requeriments
No es donarà tràmit a sol·licitud d'aplicació documental que no vinga
degudament reintegrada, si requerit l'interessat perquè el porte a efecte en termini de
10 dies, no atenguera la prevenció.

Article 7.- Delegació justificada d'expedició documental.
En el supòsit justificat que es dictara acte administratiu denegatori de
l'expedició documental sol·licitada, es retornarà la quantitat ingressada, excepte un 20
per cent en concepte de despeses fixes d'Administració.
No s'entendrà com a tal acte denegatori, aquell en el qual la resolució final
dictada per l'Administració, després de la instrucció de l'oportú expedient, siga contrari
a les pretensions del particular o finalitze amb proposta d'arxiu sense més tràmits,
sense causa imputada al subjecte que sol·licita l'oportuna expedició documental. En
tals casos, les taxes reportaran sense cap bonificació, d'acord amb les quanties
determinades en l'annex final.

Article 8.- De les quotes reportades i no satisfetes.
Les quotes reportades i no satisfetes, en els supòsits en què es produïsca la
prestació del servei sense promoció directa del particular interessat, seran executives
mitjançant el corresponent procediment de constrenyiment.

Article 9.- De les infraccions.
Es consideraran infraccions greus d'aquesta Ordenança, amb aplicació
objectiva de multa en quantia de la meitat del deute tributari que haguera deixat
d'ingressar-se, els següents actes o omissions:
1.L'absència total de document acreditatiu del pagament de la taxa.
2. La utilització fraudulenta de rebuts justificants de pagament, que satisfets
per a expedicions emplenades, s'acompanyen a futures sol·licituds documentals, amb
la finalitat d'evitar l'oportú pagament de les taxes.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal farà efecte a partir del dia 1 de Gener de 2012, romanent
en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

Crevillent, Octubre de 2.011
La Regidora d'Hisenda
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