ORDENANZA FISCAL N.º 2

ORDENANZA FISCAL Nº 2
REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DO BOLETÍN
OFICIAL DA PROVINCIA
(BOP número 80, do 8 de abril de 2009)
(BOP número 134, do 13 de xuño de 2009)
(BOP número 236, do 14 de decembro de 2011)
(BOP número 237, do 13 de decembro de 2012)
(BOP número 238, do 16 de decembro de 2013)

Artigo 1. - Fundamento legal.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo
art. 106 da Lei 7/85 reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co
disposto no art. 132 en relación co artigo 20 do Texto refundido da lei reguladora
das facendas locais aprobado polo R.D.L. 2/2004 do 5 de marzo, e ao abeiro do
artigo 2 da Lei 5/2002, do 4 de abril, reguladora dos boletíns oficiais das provincias,
a Deputación Provincial da Coruña establece a taxa pola prestación do servizo de
Publicacións no Boletín Oficial da Provincia, que se rexerá pola presente ordenanza
fiscal.
Artigo 2. - Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible desta taxa:
A inserción de anuncios e documentos no Boletín Oficial da Provincia e a
publicación de boletíns extraordinarios e suplementos que se refira, afecte ou
beneficie de modo particular a persoas ou entidades determinadas.
Artigo 3. - Suxeito pasivo.
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e
xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, que soliciten a publicación de edictos no Boletín Oficial
da Provincia, e as que sexan beneficiarias ou afectadas polo devandito servizo.
Os suxeitos pasivos ou obrigados tributarios deberán consignar o seu número de
identificación fiscal no escrito polo que solicitan o servizo suxeito a esta taxa.
Artigo 4. - Responsables.
1. - Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, todas as
persoas que sexan causantes ou colaboren na realización dunha infracción
tributaria, así como os copartícipes ou cotitulares das entidades recollidas no artigo
35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que responderán
solidariamente en proporción ás súas respectivas participacións das obrigas
tributarias da entidade.
2. - Serán responsables subsidiarios as persoas ou entidades sinaladas no artigo 43
da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
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Artigo 5. - Beneficios fiscais.
1. - De acordo co disposto no artigo 9 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais
non poderán recoñecerse outros beneficios fiscais nos tributos locais que os
expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicación
dos tratados internacionais.
2. - De conformidade co disposto no artigo 11 da Lei 5/2002, do 4 de abril,
reguladora dos Boletíns Oficiais das Provincias, están exentos do pagamento da
taxa pola prestación do servizo de inserción, os seguintes anuncios:
a) A publicación de disposicións e as resolucións de inserción obrigatoria.
b) Os anuncios oficiais, calquera que sexa o solicitante da inserción, cando a
publicación resulte obrigatoria, de acordo cunha norma legal ou regulamentaria,
así como os edictos e anuncios de xulgados e tribunais cando a inserción sexa
ordenada de oficio.
3. - Exceptúanse da exención a que se refire o apartado anterior as seguintes
publicacións:
a) Os anuncios urxentes publicados a instancia dos particulares.
b) Os anuncios urxentes de licitacións de todo tipo de contratos, de acordo co
establecido na súa lexislación específica.
c) Os anuncios urxentes oficiais da Administración de Xustiza a instancia de
particulares.
d) Os anuncios urxentes cuxo custo lles sexa repercutible aos interesados
segundo as disposicións aplicables.
e) Os anuncios urxentes das Administracións públicas derivados de
procedementos suxeitos ao pagamento dunha taxa, prezo público ou outros
tipos de dereitos económicos.
f) Os anuncios urxentes das Administracións públicas que poidan reportar,
directa ou indirectamente, un beneficio económico á Administración pública
remitente ou solicitante, ou tivesen contido económico.
Non se considerará, para estes efectos, que reporta un beneficio económico
ou que teña contido económico as citacións para ser notificados por
comparecencia nos procedementos de recadación dos diferentes tributos ou
exaccións parafiscais, nos casos en que, intentada a notificación ao
interesado ou representante por parte da Administración Tributaria ou
entidades e corporacións de dereito público ás que lles corresponde a súa
recadación, esta non fora posible.
g) Os anuncios urxentes das Administracións Públicas que se poidan ou deban
publicar ademais nun diario, segundo disposición legal ou regulamentaria.
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Para estes efectos, consideraranse anuncios urxentes os que se definan como tales
na Ordenanza reguladora do Boletín Oficial da Provincia da Coruña e nas súas
disposicións de desenvolvemento.
Artigo 6. - Devengo.
Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuír, no momento da publicación do
texto no Boletín Oficial da Provincia.
Artigo 7. - Bases de imposición e tipos de gravame.
A base impoñible determínase pola cantidade de caracteres (carácter tipográfico
incluído os espazos en branco) e/ou espazo das imaxes do texto que se ha publicar
e o modo de remitir o texto orixinal.
- TARIFA: Publicación de anuncios ou documentos diversos:
1. - Inserción de textos remitidos con sinatura electrónica. Anuncios publicados con
carácter urxente:
A- Importe por carácter: 0,0810 euros/carácter.
B- Imaxes: 0,4670 €/cm²
2. - Inserción de textos remitidos con xustificante electrónico. Anuncios publicados
con carácter urxente:
A- Importe por carácter: 0,0810 euros/carácter.
B- Imaxes: 0,4670 €/cm²
3. - Inserción de textos remitidos en papel. Anuncios publicados con carácter
urxente:
A- Importe por carácter: 0,1155 euros/carácter.
B- Imaxes: 0,6675 €/cm²
Estas tarifas enténdense sen prexuízo da repercusión legal que, no seu caso,
deban realizar os impostos indirectos que graven a prestación do servizo ou acto
suxeito.
Artigo 8. - Normas de xestión.
1. - A Deputación provincial, tras a publicación dos textos, practicará liquidacións
comprensivas dos anuncios e documentos que constitúen o feito impoñible da taxa.
Realizarase unha liquidación por cada publicación de anuncio ou documento que se
publique no BOP.
2. – As ditas liquidacións seran notificadas ao domicilio fiscal do contribuínte, e
contra estas poderanse interpoñer os recursos oportunos nos prazos legalmente
establecidos.
3. - Actos de recadación:
3.1. - Os concellos da provincia da Coruña deberán efectuar o ingreso da débeda
tributaria de acordo co prazo establecido no art. 41 da Ordenanza fiscal xeral.
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3.2. - Se, finalizado o prazo expresado, non se efectuase o ingreso da cantidade
debida, a Deputación provincial procederá á extinción da débeda tributaria polo
procedemento de compensación.
3.3. - En calquera caso, considerarase requisito indispensable para a liquidación e
pagamento de calquera débito provincial que os Concellos da Provincia da Coruña
acredores estean ao corrente no pagamento da taxa a devengar pola publicación de
anuncios e documentos no Boletín Oficial da Provincia.
4. - En todo caso, practicarase liquidación, de conformidade co establecido no artigo
7, aos anuncios publicados con carácter urxente.
Artigo 9. - Convenios de colaboración.
Para facilitar a liquidación e pagamento da taxa, ao abeiro do que prevé o artigo 12
da Lei 5/2002, a deputación poderá aprobar a subscrición de convenios de
colaboración con:
- Administracións públicas.
- Persoas físicas ou xurídicas que, no exercicio da súa actividade profesional
ou mercantil legalmente autorizada, remitan habitualmente a presentación, a xestión
e o pagamento de publicacións por conta dos seus clientes ou representados.
Artigo 10. - Remisión á Ordenanza fiscal xeral.
En todo o non especialmente previsto nesta ordenanza estarase ao disposto na
Ordenanza fiscal xeral.
Disposición transitoria única. - Os anuncios que con anterioridade á entrada en
funcionamento do boletín electrónico fosen clasificados como de "pagamento
previo" e os publicados no Boletín Oficial da Provincia ata que a edición do Boletín
Oficial da Provincia sexa en formato electrónico, continuarán rexéndose para a súa
tramitación pola O.F. nº 2 reguladora da taxa por servizo de publicacións do Boletín
Oficial da Provincia aprobada polo Pleno do 29 de febreiro de 2008.
Disposición derrogatoria. - Á data de entrada en funcionamento do boletín
electrónico, quedará derrogada a O.F. nº 2 reguladora da taxa por servizo de
publicacións do Boletín Oficial da Provincia aprobada polo Pleno do 29 de febreiro
de 2008, excepto o previsto na disposición transitoria única.
Disposición final. - A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o día seguinte da
súa publicación no BOP e será de aplicación a partir da entrada en funcionamento
do boletín electrónico, permanecendo vixente ata que se acorde a súa modificación
ou derrogación expresa.
Dilixencia. - A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Deputación
Provincial da Coruña o día 31 de outubro de 2008.
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 Por acordo plenario celebrado o día 24 de abril de 2009 (BOP núm. 134 con
data do 13 de xuño de 2009) foron modificados os artigos 5 e 7. Esta modificación
entra en vigor o 14 de xuño de 2009.
 Por acordo plenario celebrado o día 28 de outubro de 2011 (BOP núm. 236 con
data do 14 de decembro de 2011) foron modificados os artigos 7 e 8.4. Estas
modificacións entran en vigor o 1 de xaneiro de 2012.
 Por acordo plenario celebrado o día 26 de outubro de 2012 (BOP núm. 237 con
data do 13 de decembro de 2012) foi modificado o artigo 7. Esta modificación entra
en vigor o 1 de xaneiro de 2013.
 Por acordo plenario celebrado o día 25 de outubro de 2013 (BOP núm. 238 con
data do 16 de decembro de 2013) foi modificado o artigo 7. Esta modificación entra
en vigor o 1 de xaneiro de 2014.
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