EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT
GESTIÓ TRIBUTÀRIA

L’Ajuntament de Sagunt, d’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació
amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de
normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament,
Obri la Consulta Pública i inicia un procés participatiu sobre la proposta d'elaboració de
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents, establint-se fins al dia
29 de juny de 2018
A l’efecte, s’habilita la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels
portals web d'aquest Ajuntament en la secció PARTICIPA.
Les persones físiques majors 18 anys empadronades en el Municipi de Sagunt, i les
organitzacions i associacions legalment constituïdes que puguen resultar potencialment
afectades per la norma, podran fer arribar les seues opinions i/o propostes sobre els aspectes
plantejats, fins al dia 29 de juny de 2018, a través de la següent bústia de correu electrònic:
gestion.tributaria@aytosagunto.es.
CONTINGUT DE LA CONSULTA PÚBLICA.
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS.

Antecedents de la
norma

Problemes que es
pretenen
solucionar amb la
nova norma
Necessitat i
oportunitat de la
seua aprovació

La Llei Reguladora de les Hisendes Locals (aprovada per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març) i dins la capacitat tributària dels
ajuntaments fonamentada en l’autonomia local que atorga la
Constitució espanyola, permet als ajuntaments, de forma genèrica,
establir taxes per l’ocupació del domini públic local així com per la
realització d’activitats administratives de competència local que es
referisquen, afecten o beneficien de manera particular als subjectes
passius (art. 29 i ss).
Es pretén repercutir a l’interessat el cost que suposa per a l’ajuntament
la realització dels serveis que més baix es detallen, i que els beneficien
especialment, de forma que contribuisquen al seu finançament; ja que
de no ser així aquest finançament anirà a càrrec del pressupost general.

Que determinats serveis administratius siguen finançats per les
persones a les que afecten especialment.
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Objectius de la
norma

Possibles
solucions,
alternatives
regulatòries i no
regulatòries

Establir i regular una taxa per la expedició dels següents documents
administratius:
a) Expedició de targetes d’armes.
b) Expedició d’informes policials d’atestats de trànsit a sol·licitud de
companyies d’assegurança.
El subjecte passiu de la taxa seran les persones o entitats que sol·liciten
o resulten beneficiades pel servei administratiu.
l’acord d’establiment de la taxa s’adoptarà a la vista d’un informe
tècnic-econòmic en el qual es possarà de manifest el cost previst del
servei així com el percentatge del mateix que es preveu cobrir amb la
taxa (el grau de cobertura); tenint en compte que l’import global que es
preveu recaptar per la taxa no pot superar el cost previst del servei.
Aquesta taxa es va a crear i regular ex novo, d’acord amb el que disposa
la llei. En cas que no es fera el cost del servei continuarà finançant-se a
càrrec del pressupost general.

Sagunt, a 5/06/2018
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