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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER A L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS DE
L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
DE CALVIÀ (IMEB)
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.-.
En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i conforme
al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, i conforme a les
competències de l'IMEB en materia econòmica que es recullen en els seus Estatuts en
l'article 19.4.i), aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents
administratius de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, que es regirà
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previst en l'article 58 del
Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, del 5 de març.
FET IMPOSABLE
Article 2.1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de tramitació, a instàncies de part, de tot tipus de document que s'expedeixi i
d'expedients que tramiti l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB).
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instàncies de part qualsevol documentació
administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en el seu benefici,
encara que no hagi intervingut sol.licitud expressa de l'interessat.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.-.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a les
quals es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
que sol.licitin, provoquin o en interès de les quals redundi la tramitació del document o
expedient que es tracti.
RESPONSABLES
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1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques al fet que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i de les sindicatures,
interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en els
casos i amb l'efecte que assenyali l'article 40 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
BASES I TARIFES
Article 5.Constituirà la base de la present taxa la naturalesa dels expedients a tramitar i
documents a expedir.
Article 6.La tarifa a aplicar per a la tramitació completa serà la següent:
Concepte
Quota Euros (€)
Epígraf 1. Certificacions.
1.1. Per cada foli o fracció dels certificats
que expedeix la Secretaria o Intervenció del Consell
Rector de l'IMEB sobre els documents o dades
compreses dintre de l'últim quinquenni ….................................................... 1,80
1.2. Per cada foli o fracció dels certificats
que expedeix la Secretaria o Intervenció de
l'IMEB sobre els documents o dades de data
superior a cinc anys, fins deu ….................................................................... 6
1.3. Per cada foli o fracció dels certificats
que expedeix la Secretaria o Intervenció de
l'IMEB sobre els documents o dades de data
superior a deu anys, per cada quinquenni …................................................. 12
A l'efecte de còmputs de temps, el càlcul es realitzarà
a partir de la data de sol.licitud del certificat.
1.4. Certificats en general, no compresos
en els apartats anteriors, el primer foli útil …................................................. 0,90
1.5. Per la resta de folis ….............................................................................. 0,30
Epígraf 2. Còpia de documents o dades
2.1. Còpies impreses o fotogràfiques d'Ordenances
de l'IMEB i documents que es facilitin a particulars,
per full ...................................…..................................................................... 0,15
Epígraf 3. Expedients administratius
3.1. Per cada informe que emeti l'IMEB en relació
a expedients administratius o en virtut de mandat judicial,
a instàncies de part i en interès particular, sense perjudici
d'altres drets que suposin, excepte els informes que es determinen
en apartats posteriors d'aquest epígraf …...................................................... 24
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3.2. Validació de documents ….....................… .. … ...................................... 6,60
3.3. Contractes formalitzats per documents administrativos ............................ 6
Article 7.Quan els interessats sol.licitin amb caràcter d'urgència l'expedició d'algun document
dels establerts en tarifes, seran incrementades les quotes resultants en un 50 per cent.
EXEMPCIONS
Article 8.Estaran exempts de la Taxa reguladora en aquesta Ordenança :
a) Les persones acollides als Serveis Socials Municipals, sempre que per part dels
mateixos sigui emès informe referent a aquest respecte.
b) Els documents expedits a instàncies d'institucions i autoritats civils, militars o
judicials, en sortir efecte en actuacions d'ofici.
c) No s'inclouen en els supòsits d'exempcions les certificacions o documents que
expedeixi l'IMEB en virtut de sol.licitud mitjançant ofici de jutjats o tribunals per a tota
classe de plets, que no seran tramitats ni lliurats sense que prèviament s'hagi satisfet la
corresponent quota tributària.
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Article 9.1. Els documents que han d'iniciar un expedient es presentaran en les oficines de
l'IMEB, en dependències municipals o en les assenyalades en l'article 66 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règimen Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
2. Les quotes s'hauran de satisfer en l'IMEB Administració o dependències de l'IMEB si
així es determina, en el moment de la presentació dels documents que iniciïn
l'expedient.
3. Els documents rebuts a través de les oficines assenyales en l'article 66 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, seran admesos provisionalment, però no se'ls podrà
donar curs sense el pagament previ dels drets; a aquest efecte, es requerirà a l'interessat
perquè en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents mitjançant l'aportació
dels segells de l'IMEB necessaris, amb l'avís que, transcorregut aquest termini sense
realitzar-ho, s'entendrà per no presentat l'escrit i es procedirà al seu arxiu.
Article 10.Els drets per cada petició de cerca d'antecedents es pagaran encara que el seu resultat
sigui negatiu.
BONIFICACIONS DE LA TAXA
Article 11.No s'atorgarà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en les
tarifes d'aquesta Taxa.
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PAGAMENT DE LA TAXA
Article 12.1. Es pagarà la taxa i naixerà l'obligació de contribuir quan es presenti la sol.licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
2. En els casos al fet es refereix el número 2 de l'article segon, el pagament es produirà
quan tinguin lloc les circumstàncies que provoquin l'actuació d'ofici, quan s'iniciï sense
sol.licitud prèvia de l'interessat, però redundi en el seu benefici.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 13.En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que
corresponguin en cada cas, s'adequarà al dispost en els articles 77 i següents de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, va ser aprovada definitivament en data 8 de Setembre de
2012 i entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació en el BOIB, en els termes
establerts en l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hidendes Locals,
aprovat pel Reial Decret legislativo 2/2004, del 5 de març, i continuarà la seva vigència
fins que no sigui derogada o modificada.
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