
                                                                                                           

       
 
 

 
 
 
 
 

 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
TAXA PER EXPEDICION DE DOCUMENTS 

 
 

       ARTICLE 1.- FONAMENT LEGAL I OBJECTE 
 

Aquest Ajuntament, en ús de les seues facultats i conforme al que es disposa en 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 
57 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i en compliment del que es disposa en els articles 15 al 19 
tots ells del propi Reial decret legislatiu 2/2004  s'estableix la Taxa per utilització de l'escut 
municipal que es regirà per la present Ordenança Fiscal i la Fiscal General sobre Gestió, 
Recaptació i Inspecció de Tributs Locals. 

 
 

       ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE 
       
      1.-  El fet imposable és l'activitat municipal desenvolupada amb motiu de la 

tramitació, a instàncies de part, dels  documents que expedisquen o que entenguen 
l'Administració o les Autoritats Municipals. 

 
      2.-  No  estarà  subjecte a aquesta Taxa la tramitació  de  documents  i  expedients 

necessaris per al compliment  d'obligacions    fiscals, així com     consultes   tributàries, els  
recursos  administratius  contra resolucions municipals  de  qualsevol  índole i els relatius a 
la prestació de serveis  realització d'activitats de competència municipal i a la  utilització 
privativa o l'aprofitament especial de béns  de domini publique municipal, que estiguen 
gravats per una altra Taxa municipal  o  per les quals s'exigisca un preu públic per  aquest 
Ajuntament. 

 



 

 
ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS 
 
Són  subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats que 

sol·liciten, provoquen, o en l'interès de les quals redunde la tramitació d'expedients. 
 
ARTICLE 4.- RESPONSABLES  
 

             1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques al fet que es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, 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 assenyala l'article 43 de la Llei General 
Tributària. 

 
ARTICLE 5.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
1.- No es concedirà bonificació alguna dels imports  de les quotes tributàries 

assenyalades en la Tarifa d'aquesta    Taxa. 
 
 
ARTICLE 6.- BASE DE GRAVAMEN 
 
Es  prendrà com a base de la present exacció, la naturalesa dels expedients a 

tramitar.  
 
 
ARTICLE 7.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 

           1.-  La  quota tributària es determinarà per l'aplicació  de la següent Tarifa: 
 

 
 
 
 



                                                                                                           

       

 
CONCEPTE TARIFA 

1.- PER EXPEDICIÓ DE FOTOCÒPIES   
A) GRANDÀRIA FOLI 0,07 €
B) GRANDÀRIA DIN A 3 0,19 €
Únicament es procedirà al cobrament d'aquesta Taxa sobre aquells 
expedients de sol·licitud d'expedició de còpies que reporten un import 
igual o superior a 6 euros   
2.-    
A) DILIGÈNCIA D'ACARE PER FOLI 0,15 €
B) PER VALIDACIÓ 5,88 €
 

Les quotes resultants per aplicació de l'esmentada    tarifa s'augmentaran en un 50% 
quan els interessats  els sol·liciten amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que 
motiven la meritació.  

 
2.- Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en aquest article es   

podran incrementar amb l'Índex de Preus al Consum interanual del mes de setembre, d'acord 
amb les dades certificades per l'Institut Nacional d'Estadística 

 
 

          ARTICLE 8.- MERITACIÓ 
 

Es  reporta la Taxa i naix l'obligació de contribuir    quan  es presenta la sol·licitud 
que inicia la tramitació  dels   documents i expedients.  

 
ARTICLE 9.- DECLARACION I INGRÉS 
 
Les quotes se satisfaran en el moment de la presentació dels documents que inicien 

l'expedient. 
 

 Els  documents  rebuts pels conductes al fet que  es fa  referència en l'article 38 de la 
Llei  de Procediment Administratiu, seran admesos provisionalment, però no      podran  
donar-se'ls  curs sense el previ pagament dels drets,  a           la fi dels quals  es requerirà al 
 
 
 



 

 
interessat perquè en el termini  de   deu  dies abone les quotes corresponents, amb  la 
prevenció  que, transcorregut  aquest termini sense efectuar-ho ,es  tindran els escrits o 
documents per presentats i serà arxivada la sol·licitud.  

 Respecte a la  forma, mitjà i manera de pagament, s'estarà  al  que es disposa en 
l'Ordenança General de Gestió Recaptació i  Inspecció de Tributs Locals. 

 
                                           DISPOSICIO FINAL 

 
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia de la 

seua publicació en el B.O.P., romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 

                                               APROBACIO 
 

Aquesta  Ordenança, va ser  aprovada provisionalment per l'Ajuntament    Ple en data 
04  de  Novembre de 2003, i definitivament  el  dia 29 de desembre de 2003, publicant-se en  
el B.O.P., núm.299, de data 31 de desembre de 2003.    

         

La present Ordenança, modificada inicialment  pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 18 d'abril de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 de juny 
de 2013, regirà i començara aplicar-se des de l'endemà a la seua publicació i   es mantindrà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. B.O.P. nº 114  de 18 de juny de 
2013. 

 
 En Sant Joan, d´Alacant, a  
 
      L'ALCALDE  ACCTAL                                                   EL SECRETARI 
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