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Article 1.- 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 7/85,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 19
de la Llei 39788, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix 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 58 de l’Esmentada Llei 39/88.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat administrativa desenrotllada amb motiu de la tramitació dels
següents instruments urbanístics:
-Informe urbanístic.
-Informe sobre condicions d’habitabilitat.
-Certificat urbanístic.
Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix l’article 33
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.
Article 4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
que 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 5.- Exempcions
No es reconeixeran altres exempcions a la present Taxa, que aquelles que vinguen establides en normes amb
caràcter de Llei o que deriven de l’aplicació de Tractats Internacionals, de conformitat amb l’article 9.1 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre.
Article 6.- Quota tributària

1.- La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
-Per informe urbanístic: 25 €.
-Per informes sobre condicions d’habitabilitat: 50 €.
-Per certificats urbanístics: 25 €.
Article 7.- Meritació
La taxa regulada en la present ordenança es merita, i per tant naix l’obligació de contribuir, quan s’inicia la
prestació del servei sol·licitat.
A tots els efectes s’entendrà iniciada la prestació del servei en el moment en què es formule la sol·licitud a
través del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, la qual no es tramitarà sense que haja sigut satisfet
l’import de la taxa corresponent.
Article 8.- Normes de gestió
La gestió tributària d’esta Taxa es realitzarà per l’Ajuntament a través dels serveis administratius competents
en funció del servei o del document que produïsca la seua meritació.
El subjecte passiu ve obligat a presentar junt amb la sol·licitud l’autoliquidació corresponent de la taxa, no
iniciant-se la tramitació de l’expedient si este requisit previ no s’ha omplit. A tals efectes, el servei competent
admetrà provisionalment les sol·licituds que no hagen donat compliment a l’esmentat requisit, assenyalant
termini d’esmena en els termes previnguts en la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, amb
els efectes en ella previstos en cas que no es realitze l’esmena requerida.
Per al supòsit que, una vegada prestat el servei, s’observarà que l’autoliquidació que s’ha practicat no s’ajusta
a les tarifes assenyalades, pel servei corresponent es procedirà a practicar liquidació que esmene esta
circumstància.
Les quotes que es deriven de liquidacions practicades per l’Administració seran objecte de notificació i
cobrament, en totes les seues fases, en els termes que preveu la Llei General Tributària i el Reglament
General de Recaptació.
Article 9.- Inspecció
L’acció inspectora en esta taxa es realitzarà d’acord amb el que preceptua els articles 140 i següents de la Llei
General Tributària i en el Reial Decret 939/1986, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Inspecció dels Tributs.
Article 10.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions caldrà ajustar-se al que estableix l’article 11 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, aplicant-se en esta taxa el règim d’infraccions i sancions regulat en els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària i en el Reial Decret 1930/98, d’11 de setembre, regulador del Procediment per a
Sancionar les Infraccions Tributàries.
Disposició transitòria Única
Durant el període comprés entre l’1 de gener i el 28 de febrer de 2002, període de convivència entre la nova
moneda (euro) i la pesseta, les referències a euros s’entendran fetes a ambdós monedes, a fi de facilitar l’ús a
la parell d’ambdós pels contribuents.

Disposició Final Única
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2002, després del compliment dels tràmits
procedimentals legalment establits, romanent en vigor mentre no siga objecte de derogació o modificació per
òrgan competent.

