ORDENANZA FISCAL Nº 4
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS E TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA A INSTANCIA DE
PARTE.

Artigo 1.- Fundamento e natureza
Este Concello, conforme ao autorizado polo art. 106 da Lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e de acordo co establecido no
art. 20.4 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece a
taxa por documentos que expidan ou de que extendan as Administracións ou
autoridades locais, a instancia de parte, que se regulará pola presente
ordenanza, redactada conforme a o disposto no art. 16 do citado Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artigo 2.- Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade administrativa
desenrolada con motivo da tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
documentos que expida e de expedientes de que entenda a administración ou
as autoridades municipais.
2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera
documentación administrativa que fose provocada polo particular ou redunde
no seu beneficio aínda nque non mediase solicitude expresa do interesado.
Artigo 3.- Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas físicas ou xurídicas e as
Entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro,
Xeral Tributaria, que soliciten, provoquen ou en cuxo interés redunde a
tramitación do documento ou expediente de que se trate.
Artigo 4.- Responsables
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo
as personas físicas e xurídicas a que se refire os artigos 41.1 e 42 da Lei Xeral
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e
os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e
entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei
Xeral Tributaria.
Artigo 5.- Exencións subxectivas e obxectivas
Gozarán de exención aqueles contribuíntese nos que concurra algunha
das seguintes circunstancias:

a) Ser perceptor de pensión non contributiva, previa acreditación.
b) Ser perceptor de pensión do Fondo de Asistencia Social, (FAS) previa
acreditación.
c) Haber obtido o beneficio xudicial de xustiza gratuita, respecto aos
expedientes que deben surtir efecto no procedemento xudicial no que fosen
declarados.
Artigo 6.- Cuota tributaria
1. A cuota tributaria determinarase por unha cantidad fixa sinalada
segundo a natureza dos documentos ou expedientes a emitir ou a tramitar
respectivamente, de acordo coas tarifas recollidas no artigo 7º da presente
ordenanza.
2. A cuota de tarifa corresponde á tramitación e/ou emisión completa, en
cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a súa
iniciación ata a súa resolución final, incluida a notificación ao interesado do
acuerdo recaído.
Artigo 7.- Tarifa
As tarifas a que se refire o artigo 7º da ordenanza, estructúranse nos
seguintes epígrafes:
CONCEPTOS EN EUROS
Epígrafe 1º.- PADRÓN DE HABITANTES:
a) Altas, baixas e alteracións no Padrón de Habitantes 1,20 €
b) Certificacións de empadroamento no Padrón de Habitantes:
- Vixente 1,20 €
- De padróns anteriores 3,00 €
c) Certificados de convivencia e residencia 1,20 €
d) Declaracións xuradas e comparecencias 1,20 €
Epígrafe 2º.- CERTIFICACIÓNS, COTEXOS, COMPULSAS E
BASTANTEOS.
a) Certificación de documentos, acordos e resolucións municipais 2,00 €
b) Dilixencia de cotexo ou compulsa de documentos 1,20 € a 1ª e 0,30 €
(sucesivas)
c) Bastanteo de poderes que haxan de surtir efecto ante a
administración municipal 3,00 €
Epígrafe 3º.- DOCUMENTOS EXPEDIDOS OU EXTENDIDOS POLAS
OFICINAS MUNICIPAIS.
a) Informacións testificais 3,00 €
b) Por cada comparecencia ante a Alcaldía para calquera finalidade con
constancia por escrito solicitada polo interesado 3,00 €
c) Por cada informe emitido polos servizos técnicos municipais 12,00 €
d) Por cada informe emitido pola secretaría ou intervención municipal
12,00 €

Epígrafe 4º.- DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVIZOS DE
URBANISMO.
a) Por cada expediente de declaración de ruina de edificios 12,00 €
b) Por cada certificación que se expida de servizos urbanísticos
solicitada a instancia de parte 6,00 €
c) Por cada informe que e se expida sobre características do terreno
6,00 €
d) Por cada informe do Arquitecto Municipal en peritacións sobre
edificios 60,00 €
e) Obtención de información ou certificación urbanística 6,00 €
Epígrafe 5º.- OUTROS EXPEDIENTES OU DOCUMENTOS.
a) Por calquera outro expediente ou documento non expresamente
tarifado 1,80 €
Epígrafe 6º.- FOTOCOPIAS.
Expedición de fotocopias por persoal municipal.
a) Tamaño A4, blanco e negro 0,10€
b) Tamaño A4, color 0,15€
c) Tamaño A3, blanco e negro 0,20€
d) Tamaño A3, color 0,25€
Epígrafe 7º.- CERTIFICACIÓNS. CATASTRAIS.
a) Calquera clase de certificación que se expida a instancia de parte
3,00 €
b) Certificacións de bens inmobles:
b.1) Bens inmobles de natureza urbana 4,00 €
b.2) Bens inmobles de naturaleza rústica 2,00 €
c) Certificacións literais de referencia catastral:
c.1 Bens inmobles de natureza urbana 4,00 €
c.2) Bens inmobles de naturaleza rústica 2,00 €
d) Certificacións descriptivas e gráficas:
d.1) Bens inmobles de natureza urbana 8,00 €
d.2) Bens inmobles de naturaleza rústica 5,00 €
e) Certificacións de totalidade de bens para titular catastral 3,00 € a 1ª e
0,30 € (sucesivas)
f) Relación de totalidade de bens para titular catastral 0,50 €
Epígrafe 8º.- CARTOGRAFÍA CATASTRAL.
2.1) Formato A4 blanco e negro 0,20 €
2.2) Formato A4 color 0,40 €
2.3) Formato A3, blanco e negro 0,30 €
2.4) Formato A3, color 0,50 €

Epígrafe 9º.- LICENZAS.
a) Por cada solicitude de licenza de obra menor que se tramite 6,00 €
b) Por cada solicitude de licenza de obra maior que se tramite 12,00 €
c) Por cada solicitude de licenza de actividade inocua 12,00 €
d) Por cada solicitude de licenza de actividade clasificada 20,00 €
e) Por cada solicitude que dea lugar a tramitación ante outras
administraciones mediante remisión de expediente 10,00 €.
f) Por cada solicitude de licenza de segregación e/ou agrupación de
fincas: 20,00 €.
g) Por cada solicitude de cambio de titularidade de licencias de
actividade e obra maior: 20,00 €
h) Por cada solicitude de tarxeta municipal de armas 20,00 €
i) Por cada solicitude de licenza non encuadrable en ningún dos
supostos anteriores que dea lugar á tramitación dun expediente
administrativo 12,00 €
Artigo 8.- Bonificacións da cuota
Non se establece bonificación algunha sobre a tarifa sinalada.
Artigo 9.- Devengo
1.- A taxa devéngase e nace a obriga de contribuir cando se presente a
solicitude que inicia a tramitación dos documentos e expedientes suxeitos ao
tributo.
2.- Nos casos a que se refiere o número 2 do artigo 2º, o devengo
prodúcese cando teñan lugar as circunstancias que provean a actuación
municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado
pero redunde no seu beneficio.
Artigo 10.- Declaración e ingreso
1.- A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, polo procedemento do
selo municipal adherido ao escrito de solicitude da tramitación do documento
ou expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira, ou a solicitude
non fora expresa.
2.- Os escritos recibidos polos conductos a que fai referencia o artigo 38
da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Procedemento Administrativo, que non
veñan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero non
poderán dárselle curso sen que se subsane a deficiencia, a cuxo fin se
requerirá ao interesado para que, no prazo de dez días abone as cotas
correspondentes co apercibimento de que, transcurrido dito prazo sen
efectualo, teranse os escritos por non presentados e será arquivada a
solicitude.

Artigo 11.- Infraccións e sancións tributarias
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das
sancións que as mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto no
Título V da Lei Xeral Tributaria.
Disposición Final
A presente ordenanza fiscal, entrará en vigor unha vez publicada a
mesma no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, sendo de aplicación a partir do
1 de xaneiro de 2.012, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa.

