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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I PER DRETS D'EXAMEN
FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Esta Entitat local en exercici de la potestat tributària atorgada, amb caràcter general, pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim
local i la que en particular concedeix respecte a les taxes l'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 (TRLRHL), estableix la Taxa per expedició de documents administratius i
drets d'examen, 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 del mencionat text legal, i
amb caràcter subsidiari, als preceptes de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus
públics.
FET IMPOSABLE
Article 2
Constitueïx el fet imposable de la Taxa la prestació del servei per este Ajuntament de:
a) L'activitat administrativa desenrotllada amb motiu de la tramitació a instància de part dels
expedients que entenga l'Ajuntament i dels documents que expedisca i que es concreten en
la tarifes d'esta Ordenança.
b) Tramitació de l'expedient de comprovació que l'aspirant reuneix els requisits per a ser
admés a la realització de les proves selectives per a selecció de personal convocades pel
propi Ajuntament.
SUBJECTE PASSIU
Article 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que resulten beneficiades o afectades per la
prestació dels serveis establits en l'article 2.
Es consideraran subjectes passius a títol de contribuents els que sol·liciten l'expedició del
document o la participació en les proves convocades per a la selecció de personal.
Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles
41 a 43 de la Llei general tributària.
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MERITE
Article 4
La Taxa es merita i naix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que
constitueïx el fet imposable. A estos efectes s'entén iniciada la dita activitat en la data de
presentació de l'oportuna sol·licitud.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària consistirà en la quantitat resultant d'aplicar les tarifes següents:
Concepte

Euros

Autoritzacions de fotògrafs ambulants (per dia)
Autoritzacions de propaganda en via pública
Autoritzacions de tir
Certificacions de propietat segons reparcel·lació
Certificats urbanístics
Delimitació de parcel·les sobre el terreny
Informes Urbanístics
Llicències de segregació
Targetes d'armes d'aire comprimit
Targetes d'armes de foc
Drets d'examen:
-Accés a subgrups A1/A2
-Accés a subgrups B/C1
-Accés a subgrups C2/Agrupacions professionals
-Drets d'examen per a persones que figuren com a
demandants d'ocupació en la data de publicació de
la convocatòria prèvia acreditació de la dita
circumstància per mitjà de certificat o equivalent
emés pels Serveis públics d'ocupació que haurà
d'adjuntar-se a la sol.licitud de participació en les
proves selectives
Informe Urbanístic previ a l'Autorització Ambiental
Integrada atorgada per Conselleria de Territori i
Vivenda
Certificats de béns
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18.03
18.03
15.03
9.02
12.02
60.10
12.02
12.02
6.01
12.02
24.00
18.00
12.02

00.00
42.57
3,00
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NORMES DE GESTIÓ
Article 6
Els subjectes passius presentaran davant de la Intervenció de l'Ajuntament abans de la
sol·licitud la corresponent autoliquidació, que haurà de ser ingressada en les Entitats
col·laboradores que a este efecte es designen per la Tresoreria municipal. L'autoliquidació
s'entendrà presentada en la data en què es produïsca el seu ingrés.
El dit ingrés tindrà el caràcter de depòsit previ de conformitat amb el que disposa l'article 26
del TRLRHL.
La declaració autoliquidació prevista en esta Ordenança fiscal podrà així mateix efectuar-se,
una vegada posat en marxa el servei, a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament:
www.onda.es i una vegada generada es farà el seu ingrés en les Entitats col·laboradores.
Article 7
No tindrà lloc la prestació del servei fins que no s'haja procedit a l'abonament de la taxa.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general
tributària i la seua normativa de desplegament.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Article 9
En el no previst en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'este Impost, es realitzarà d'acord amb el que preveu la
Llei general tributària, i la resta de lleis estatals reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local
i general que se li aplique, segons prevé l’article 12 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Els preceptes d'esta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions
a preceptes d'esta s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que
porten causa.
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VIGÈNCIA
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i será aplicable a partir d'eixe moment, romanent en vigor fins que
s'acorde si és el cas la seua modificació o derogació.

L'alcalde

Salvador Aguilella Ramos
Onda, 2 d'octubre de 2014
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