
EXPEDICION DOCUMENTOS ADTIVOS. A INSTANCIA DE PARTE (BOP 30/12/98) 
MODIFICADA (BOP 03-01-2002) MODIFICADA (BOP 24-04-2002

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA QUE EXPIDAN OU DE QUE ENTENDAN O 
CONCELLO OU AS AUTORIDADES LOCAIS, A INSTANCIA DE PARTE.

Artigo 1. Natureza e fundamento.
No uso das facultades concedidas polos artígos 133.2 e 142 da Constitución, polo artigo 106 da Lei 

7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases del Réxime Local, e os artigos 20 e 58 da Lei 39/88, de 28 de 
decembro, e de conformidade co disposto nos artigos 15 ó 19 da Lei 39/88, do 28 de Decembro, reguladora 
de Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por docuemtnos que expidan ou de que entendan o 
Concello ou as autoridades locais, a instancia de parte.

Artigo 2. Feito impoñible.
1. Constitúe o feito impoñible da Taxa a actividade administrativa desenvolvida 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, entenderáse tramitada a instancia de parte calquera documentación administrativa 
que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio, ainda que non mediara solicitude expresa do 
interesado.

Artigo 3.  Suxeito pasivo.
Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o 

artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou que no seu interese redunde a tramitación do 
documento ou expediente de que se trate. 

Artigo 4.  Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas 

a que se refiren os artigos 38.1 e 39 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 
artígo 40 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 5. Cota tributaria.
1. A cota tributaria determinaráse por unha cantidade fixa sinalada según a natureza dos documentos 

ou expedientes a tramitar, dacordo coa Tarifa que contén o artigo seguinte.
2. A cota da Tarifa corresponde á tramitación completa, en cada instancia, do documento ou 

expediente de que se trate, dende a súa iniciación ata a súa resolución final, incluída a certificación e 
notificación ó interesado do acordo recaído.

3. As cotas resultantes por aplicación das anteriores tarifas incrementaránse nun 50 por 100 cando os 
interesados solicitasen con carácter de urxencia a tramitación dos expedientes.

Artigo 6. Tarifa.  A tarifa desta Taxa será a que figure no anexo.

Artigo 7. Devengo.                   
1.  Devéngase a Taxa e nace a obriga de contribuir cando se presente a solicitude que inicie a 

tramitación dos documentos e expedientes suxeitos ó tributo.
e inicia para tódolos efectos a prestación do servicio solicitado.

2.  Nos casos a que se refire o número 2 do artgigo 2, o devengo prodúcese cando teñan lugar as 
circunstancias que provoquen a actuación municipal de oficio ou cando ésta se inicie sen previa solicitude do 
interesado pero redunde no seu beneficio.

Artigo 8. Declaración e ingreso.
1.  A Taxa asixirase en réxime de autoliquidación, e normalmente polo procedemento do selo 

municipal adherido ó escrito de solicitude de tramitación do documento ou expediente, ou nestos mesmos se 
aquel escrito non existira, ou a solicitude non fora expresa.

2.  Os escrito recibidos polos conductos a que fai referencia o artígo 66 da Lei de Procedemento 
Administrativo, que non veñan debidamente reintegrados, serán admitidos provisional- mente, pero non lle 
poderá dar curso sen que se subsane a defi- ciencia, e para tal fin se requerirá o interesado para que, no prazo 



de dez días, abone as cotas correspondentes; co apercibi- mento de que, transcurrido dito prazo sen efectualo, 
teránse os escritos por non presentados e será arquivada a solicitude.

3.  O importe desta Taxa poderase esixir mediante o pago en efectivo, sustituíndose o selo municipal 
por un recibo duplicado, e un dos exemplares se unirá ó escrito e outro á copia que se devolva ó interesado.

Artigo 9. Infraccións e sancións.
En todo o relativo a cualifiación de infraccións tributa- rias, así como das sancións que as mesmas 

correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
A presente Ordenanza fiscal, cunha redación definitiva aprobada polo Pleno da Corporación en 

sesión celebrada na data que se expresa no anexo a esta Ordenanza, entrará en vigor o mesmo día da súa 
publicación no boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partir do día 1 de xaneiro de 1999, 
permenecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresas.

PLENO 25.01.02

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR DOCUMENTOS QUE 
EXPIDAN OU QUE ENTENDAN O CONCELLO OU AS AUTORIDADES LOCAIS, A 
INSTANCIA DE PARTE 

ANEXO

Primeiro.- T A R I F A

Volantes empadroamento e Unidade familiar ..... 1,80 Euros

Certificacións, atestados e informes expedidos por calquera
dependencia, Autoridade ou funcionario (exceso de cada folla, 50% de recargo)... 1,80 Euros 

Bastanteo de poderes .......................... 1,80 Euros

Altas, Baixas e modificacións no Padrón de Habitantes ................................... 1,80 Euros

Cada compulsa de Secretaría ................... 0,90 Euros

Copias seladas de planos ou parte específica .. 0,90 Euros

Copias simples do resto da documentación que obra no Expediente no Concello  ... 0,90 Euros

Formalización de contratos  ................... 3,00 Euros

Infomes de réxime urbanístico ................. 10,82 Euros

Expedientes de ruina ..........................   90,15 Euros

ANEXO Primeiro.- TARIFA modificada 23-12-03

Dereitos de exames:
- Exames para prazas encadradas no grupo A e B, ou asimilado ......25,00 Euros.
- Prazas do grupo C, D e E, ou asimilado  ........................................ 15,00 Euros.
- Prazas de policía  ..............................................................................30,00 Euros.



Bonificación da cuota:

Non se concederá bonificación algunha dos importes das cuotas tributarias 
sinaladas na tarifa desta taxa, salvo no concerniente a dereitos de exame, no que se 
aplicará unha reducción do 50% da tarifa a aqueles que figuren como demandantes de 
emprego durante o prazo, polo menos, dun ano anterior á data da convocatoria das probas 
selectivas nas que soliciten a súa participación”.


