TAXA PER REPRODUCCIÓ
MUNICIPAL.

DE

DOCUMENTS

CONSERVATS

EN

L´ARXIU

I. Fonaments i naturalesa
Article 1º
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 27 i en concret el 20 4 a) del
ReialDecret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladorade les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per Reproducció i
digitalitzacióde documents conservats en l’arxiu municipal, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
II.- Fet imposable
Article 2º
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de digitalització dels
documents,tant històrics com administratius, dipositats a l’arxiu municipal, o per
l'expedició de còpiesdels ja existents, en l'àmbit de la competència del servei d’arxiu
municipal.
III.- Subjecte passiu
Article 3º
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats al fet
que esrefereix l'article 35 de la Llei General Tributària que sol·liciten l'emissió dels
documents en cada cas.

IV.- Quota tributària
Article 4º
La quota tributària consistirà en una quantitat d'acord amb la següent tarifa:
REPRODUCCIONS DIGITALS

PREU

Imatges editades i tractades en alta resolució (TIFF)

1,50 €

Imatges en JPG (Resolució 200 ppp)

0,26 €

Digitalització de plànols

17,33 €

REPRODUCCIONS EN PAPER

PREU

DIN A 4 fins 10 còpies

0,30 €

DIN A-4 a partir de 10 còpies

0,20 €

DIN A-3

0,45 €

SUBMINISTRAMENT DE CÒPIES EN DISCS ÒPTICS

PREU

CD

0,50 €
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DVD

0,80 €

V.- Esdevinc
Article 5º
Les taxes es reportaran quan s'inicie l'activitat municipal que constitueix el seu fet
imposable,és a dir, des del moment de la presentació de la corresponent sol·licitud de
prestació del servei, en el Registre General de l'Ajuntament.

VI.- Gestió i Liquidació
Article 6º
Les persones interessades a disposar documents dipositats en l’arxiu municipal, als quals
esrefereix la present Ordenança, complimentaran un formulari de sol·licitud de
reproducció dedocuments. A continuació el servei d'arxiu pressupostarà els treballs a
realitzar, segons lestarifes establertes en la present ordenança fiscal i enviarà el
corresponent pressupost al’interessat, el qual presentarà el justificant de pagament de les
taxes davant el Registre General de l’Ajuntament. En el termini que s'indique a l'interessat
en cada cas, es facilitaranels documents que va sol·licitar i unirà a l'expedient, per a
constància, el resguard de l'ingrés.
Els expedients ultimats es remetran mensualment, per a la seua comprovació, a l'Àrea
Econòmica de l'Ajuntament.
Disposició Final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor des de la seua publicació definitiva en el
Butlletí Oficial de la Província(BOP 2/10/2018).
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