
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA

 PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 1.- Fonament i naturalesa
En 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 es
disposa en els articles 15 a 19 i 20.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament  establix la  taxa per
expedició de documents administratius, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de
la qual atenen al previngut en l'article 57 del citat text legal.

Article 2.- Fet imposable
1.- Constituïx 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
estenga l'Administració o les autoritats municipals.
2.-  A  aquests  efectes,  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 intervingut sol·licitud expressa d'interessat.
3.- No estarà subjecta a  aquesta taxa la tramitació de documents i  d'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 de qualsevol índole i
els  relatius  a  la  prestació  de  serveis  o  realització  d'activitats  de  competència  municipal  i  a  la
utilització privativa o l'aprofitament  especial  de béns de domini públic municipal,  que estiguen
gravats per una altra taxa municipal o pels quals exigisca un preu públic per aquest Ajuntament. 

Article 3.- Subjectes passius
Són  subjectes  passius  contribuents  les  persones  físiques  i  jurídiques,  les  herències  jacents,
comunitats de béns, i  altres entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre,  General  Tributària,  que  sol·liciten,  provoquen  o  en  l'interés  dels quals redunden les
prestacions a què es referix aquesta Ordenança.

Article 4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament dels deutes tributaris les persones i entitats a  què es refereix l'article
42 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret, els adquirentes de béns afectes
per llei al pagament del deute tributari, i les altres persones o entitats a  què es referix l'article 43 de
la Llei General Tributària.

Article 5.- Quota tributària
1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels
documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.
2.-  La  quota  de  tarifa  correspon  a  la  tramitació  completa,  en  cada  instància,  del  document  o
expedient que es tracte, des de la seua iniciació fins a la seua resolució final, inclosa la certificació i
notificació a l'interessat de l'acord hi recaigut.
3.- Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50 per cent quan
els interessats sol·licitaren amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivaren la
meritació.



Article 6.- Meritació
1. Es reporta 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 i s'exigirà en tots els casos el dipòsit previ.
2. En els casos a  què es referix el número 2 de l'article 2n, la meritació es produïx 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 7.- Tarifes
La quota  tributària  es  determinarà  per  una  quantitat  fixa  assenyalada  segons la  naturalesa  dels
documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarificació següent: 

1.- DOCUMENTS RELATIUS A SERVEIS URBANÍSTICS

1.1.- Certificats urbanístics de qualsevol tipus 30€

1.2.- Línies i rasants

1.2.1.- En sòl urbà 100€
1.2.2.- En sòl no urbanitzable 50 €

1.3.- Còpies i fotocòpies de plans urbanístics:
1.3.a ) Fotocòpies. Per cada una: 
                                                                            Grandària DIN A4 o semblant
                                                                            Grandària DIN A3 o semblant

0.25€
0.75€

1.3.b ) Còpies:
1- Per cada una:
                                                     Grandària DIN A2 o semblant
                                                     Grandària DIN A1 o semblant
                                                     Grandària DIN A0 o semblant
                                                     Grandària superior a DIN A0

1.40 €
2.75 €

6 €
14€

1.4.- Cèdules d'habitabilitat. Per cada una: 20 €
1.5.- Dades del planejament urbà de Manises: facilitat en suport digital. 

Per unitat de cd: 25€
1.6. Informes d'inspecció tècnica d'edificis i construccions 

1.6.1 Vivendes unifamiliars, naus industrials i locals 50 €
1.6.2 Edificis de més de dos plantes 100 €

1.7 Emissió de certificats de distància 8 €
2.- DOCUMENTS RELATIUS A ACCIDENTS DE VEHICLES

2.1.- Informacions  sol·licitades  per  companyies  d'assegurances  o  particulars  sobre
accidents de trànsit ocorreguts en el terme de Manises 20 €

2.2.- El mateix que l'anterior punt referit a redacció de croquis 20 €

3.- PLAQUES SENYALITZADORES

3.1.- Placa senyalitzadora de gual  10,82 €
3.2.- Placa senyalitzadora de taules i cadires  18,15 €

Les plaques s'atorguen com a distintiu de  l'autorització en règim d'ús,  i han de tornar-se a  l'Ajuntament
quan se sol.licite la baixa de l'autorització origen del seu atorgament.

Article 8.- Normes d'aplicació de la tarifa

Tots els documents s'expediran prèvia sol·licitud de l'interessat/ada. Aquesta sol·licitud haurà de ser
acompanyada  per  la  carta  de  pagament  o  rebut  que  justifique  l'ingrés  de  la  quantitat  que
corresponga  segons  la  tarifa,  depenent  del  tipus  de  document  sol·licitat.  El  pagament  es  farà
mitjançant autoliquidació, segons imprés que facilitarà l'Ajuntament de Manises.



Article 9.- Infraccions i sancions
En tot  allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries,  així com de les sancions que a les
mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 178 i següents de la
Llei General Tributària.

Disposició Addicional

Des de l'entrada en vigor de la present modificació, quedarà sense efecte l'epígraf 1.4 de les tarifes incloses
en l'Annex de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació i utilització privativa del domini públic
local.

Disposició Final

La present modificació entrarà en vigor i començarà a aplicar-se l'endemà de la publicació del text íntegre de
l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expresses. 

Aprovació: Aprovada de manera provisional per l'Ajuntament en Ple celebrat amb data 26-09-1989.

Publicació definitiva en BOP núm. 304 de data 21-12-1989. 

Modificacions:

1992
Acord Plenari aprovació provisional: 21-10-1991
Publicació BOP aprovació definitiva: núm. 310 31-12-1991 
Es modifiquen tarifes d'expedició per a diversos documents.

1993
Acord Plenari aprovació provisional: 31-10-1992
Publicació BOP aprovació definitiva: núm. 311 31-12-1992

1995
Acord Plenari aprovació provisional: 31-10-1994
Publicació BOP aprovació definitiva: No consta 

1996
Acord Plenari aprovació provisional: 24-06-1996
Publicació BOP aprovació definitiva: núm. 311 31-12-1996

1998
Acord Plenari aprovació provisional: 03-11-1998
Publicació BOP aprovació definitiva: núm. 310 31-12-1998



1999
Acord Plenari aprovació provisional: 28-10-1999
Publicació BOP aprovació definitiva: núm. 309 30-12-1999

2003
Acord Plenari aprovació provisional: 27-02-2003
Publicació BOP aprovació definitiva: núm. 118 20-05-2003

2008
Acord Plenari aprovació provisional: 30-05-2008
Publicació BOP aprovació definitiva: núm. 211 04-09-2008

2011
Ple. Aprovació provisional: 27/12/2011
Publicació BOP def. i text modificació BOP núm. 51 de 29-2-2012

2014
Ple. Aprovació provisional:  31-10-2014
Publicació BOP def. i text modificació BOP: núm 302 de 20-12-2014

2015
Acord plenari, aprovació provisional:  28/11/2014
Publicació BOP aprovació definitiva:       núm  21                   de 02/02/2015


