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AdministrAción LocAL
municipAL
Abegondo

Aprobación definitiva modificación taxas

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN 
DE DOCUMENTOS

EXPEDIENTE: 2021/X999/000082

O Pleno do Concello de Abegondo, na sesión ordinaria celebrada o 15 de abril de 2021, aprobou a modificación da 
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos.

En cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985,de 2 de abril,Reguladora das Bases de Réxime 
Local,sometese esta modificación da Ordenanza a información pública e audiencia os interesados por un prazo de trinta 
días,a contar dende o día seguinte a inserción de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia,para que se poida examinar 
e presentar reclamacións e suxestións,que serán resoltas por a Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxes-
tións no mencionado prazo,considerarse aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso por o Pleno.

O anuncio da aprobación inicial foi publicado no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm. 74) do 22/04/2021 e no tabo-
leiro municipal de anuncios por un prazo de trinta días, sen que se producisen reclamacións.

Ante a solicitude de información polos interesados,cómpre ampliar o prazo de información pública por vinte días a 
contar dende a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP núm.102 ) do 2/06/2021 para que se poidan 
examinar e presentar reclamación e suxestións,que serán resoltas pola Corporación.

Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda elevado a definitivo o acordo ple-
nario inicial, cuxo texto íntegro dos artigos modificados faise público, para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do 
disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local:

A modificación proposta quedaría redactada como sigue:

Artigo 7, da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos

A taxa esixirase aplicando as seguintes cotas tributarias:

Certificación de documentos de acordos municipais: 6,00 euros

Por bastanteo de poderes: 3,00 euros

Por contrato administrativo, que se subscriba de bens, obras ou servizos 0,4 % cun mínimo de 100,00 euros

Dereitos de exame

Para acceso, como funcionario de carreira, ó grupo A1 ou como laboral fixo nivel 1: 80,00 euros

Para acceso, como funcionario de carreira ó grupo A2, ou como laboral fixo nivel 2: 70,00 euros

Para acceso, como funcionario de carreira ó grupo C1, ou como laboral fixo a nivel equivalente: 60,00 euros

Para acceso, como funcionario de carreira ó grupo C2, ou como laboral fixo a nivel equivalente: 50,00 euros

Para acceso, como funcionario de carreira, ó grupo AP, ou como laboral fixo a niveis equivalentes: 40,00 euros

Artigo 10, da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos

A taxa esixirase en réxime de autoliquidación,debendo presentarse o acreditativo de pago da taxa xunto coa solicitude, 
ou escrito presentado. Non realizándose trámite algún, sen o pago da mesma

Disposición adicional da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos

Queda redactada como sigue

Anulase integramente.
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Así mesmo,o texto da modificación aprobado estará a disposición dos interesados na sede electrónica do 
Concello[https://sede.abegondo.gal] e no Taboleiro de Anuncios.

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.

Abegondo, 30 maio de 2021

O alcalde-presidente

José Antonio Santiso Miramontes
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