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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Palmera
Anunci de l’Ajuntament de Palmera sobre aprovació
definitiva d’ordenança reguladora de la taxa per compulsa de documents.
ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari
provisional de l’Ajuntament de Palmera sobre imposició de la taxa
per compulsa de documents, així com l’ordenança fiscal reguladora
d’aquesta, el text íntegre de la qual es fa públic en compliment de
l’article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
COMPULSA DE DOCUMENTS.
Article 1. Fonament i naturalesa
L’Ajuntament de Palmera en ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106.1 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que regulen els articles 15 a 19 del Text Refós
de la Llei de les Hisendes Locals i en particular l’article 20.4 a)
s’estableix la TAXA PER A LA COMPULSA DE DOCUMENTS
que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual
s’ajusten a les disposicions contingudes en els articles 20 a 27 de
l’anterior Llei.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat administrativa
consistent en realitzar la compulsa o confrontació de documents per
tal d’acreditar l’autenticitat de la fotocòpia amb un document original.
Són documents compulsables:
A. Compulsa de documents que els interessats presenten en l’Ajuntament mitjançant el seu registre
B. Compulsa de documents que els particulars vulguen tindre compulsats: títols acadèmics, DNI, carnet de conduir, passaports, etc.
C. Compulsa de documents que s’hagen de presentar en qualsevol
dels tràmits administratius de l’Ajuntament.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques
i les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per
l’activitat administrativa que origina el meritament de la taxa.
Article 4. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat
fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents
a compulsar
Doc. Inclosos en l’article 2 (fet imposable) de
l’Ordenança

Tarifes per
compulsa
1€

Article 5. Meritament.
El meritament de la taxa es produeix i naix l’obligació de contribuir quan es realitze l’activitat administrativa conduent a la compulsa
de documents.
Article 6. Exempcions.
Queden exempts de l’ingrés de la taxa la compulsa de documents
que s’hagen de presentar en qualsevol dels tràmits administratius de
l’Ajuntament.
Article 7. Bonificacions de la quota.
No es concedirà cap bonificació en els imports de les quotes tributàries.
Article 8. Declaració i ingrés.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació
La compulsa no es tramitarà fins que no s’haja dut a terme el pagament de la taxa.
Article 9. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com
les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas s’estarà
a allò regulat als articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, romanent en
vigor fins la seua modificació o derogació expresses.
Contra el present acord, conforme a l’article 19 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar per part dels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos
comptats 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 València.
En Palmera, a 29 d’abril de 2016.—L’alcalde, Álvaro Català
Muñoz.
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