
Liquidación per expedición de documentos 
DADES PERSONALS

Nom i Cognom DNI 

Representant DNI 

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

Adreça (n.º, planta, pis)

C.P. Localitat Província 

Tel Correu Electronic 

REF: EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Uds. CONCEPTO IMPORT

IMPORT TOTAL:  Euros

Firma:

Data:

El pagament de la liquidació assenyalada podrà efectuar-se en període voluntari en els terminis i
llocs especificats a continuació, advertint-se que de no ser atesos es procedirà a instar el cobrament
en via executiva, amb aplicació del recàrrec i interessos legals que corresponguen.

De conformitat  amb el  que es disposa en l'article  62 de la  Llei  58/2003 General  Tributària,  el
pagament haurà de realitzar-se en els següents terminis:
─ Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fora hàbil, fins a immediat
hàbil següent. 
─ Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fora hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent. 
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Liquidación per expedición de documentos

Article 1. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 
tramitació, a instàncies de part, de tota classe de documents que expedisca i d'expedients que entenga 
l'Administració o les Autoritats Municipals.
2. A aquest efecte, s'entendrà tramitada a instàncies de part qualsevol documentació administrativa que haja 
sigut provocada pel particular o redunde en el seu benefici encara que no haja mediat sol·licitud expressa 
d'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 tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els 
recursos administratius contra resolucions municipals i en general aquells tramites o gestions no recollits 
explícitament en l'article 5 de lapresent Ordenança.

Article 2. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals la normativa tributària 
imposa el compliment de les seues
obligacions tributàries que sol·liciten, provoquen o en l'interés de les quals redunde la tramitació del 
document o expedient de què es tracte.

Article 3. BASE IMPOSABLE
La Base Imposable vindrà determinada per la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb
la Tarifa que conté l'article següent, comprenent la tramitació completa, en cada instància, del document o 
expedient de què es tracte, des de la seua iniciació fins a la seua resolució final, inclosa la certificació i 
notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
S'aplicarà segons el document de què es tracte:

CONCEPTE euros

Certificat urbanístic 50

Cèdula urbanística 60

Còpia de plans (grandària superior A3) 25

Fotocòpies 0,1

Liquidació provisional de tributs, o Informe 
testifical, a instàncies de part 

10

Expedient de declaració de ruïna a instàncies de part,
per cada foli o fracció, mínim de 70,- euros

10

Contestació  a  Enquestes  d'entitats  privades  que
requerisquen consulta de padrons, o documents, que
no estiguen  relacionades amb la  tramitació  de  cap
expedient  administratiu  municipal,  per  hora  de
treball que comporte

100’00

Disquet amb còpia de documents, projectes 5
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CD amb còpia de documents, projectes 5

DVD amb còpia de documents, projectes 10

Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50 per 100 quan els 
interessats sol·licitaren amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivaren la meritació.

Article 5. MERITACIÓ
1. S'esdevinga la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que inicie la tramitació 
dels documents i expedients subjectes al tribut.
2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'Apartat 1, la meritació es produeix quan tinguen lloc les 
circumstàncies que proveïsquen l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'inicie sense prèvia sol·licitud de
l'interessat però redunde en el seu benefici.

Article 6. AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS
1. La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, i s'ingressarà en la Tresoreria Municipal, o lloc designat a 
aquest efecte, juntament amb la sol·licitud del document de què es tracte.
2. No obstant això podrà liquidar-se juntament amb l'expedició del document sol·licitat, havent de ser abonat
amb caràcter previ al seu lliurament al sol·licitant.

Article 7. VIGÈNCIA
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà al de la publicació de la seua aprovació definitiva en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de la seua entrada en vigor i fins a la seua modificació
o derogació.
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