DUBTES FREQÜENTS
REMISSIÓ DEL JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA TAXA
Els ingressos efectuats per al pagament de la taxa per insercions en el BOPA són
comunicats per l’entitat bancària de forma telemàtica. Per tant, no és necessari enviar el
justificant del pagament a l'administració del Butlletí.
No obstant això, quan per raons d'interés públic siga necessària la publicació urgent
d'un edicte, es podrà enviar el JUSTIFICANT DE PAGAMENT ESCANEJAT per CORREU
ELECTRÒNIC a edictos.bop@diputacionalicante.es, perquè l'administració del BOP tinga
coneixement immediat del pagament de la taxa, i puga procedir a iniciar els tràmits per a la
seua publicació, sense esperar que la entitat bancària comunique l'ingrés.
JUSTIFICACIÓ DE L'EXEMPCIÓ
L'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei del BOPA estableix
l'obligatorietat, per part de la persona ordenant, de la inserció de fer constar el precepte legal
específic que fonamente l'exempció.
En cas contrari, la publicació es considerarà de pagament previ, tot paralitzant-se la
publicació fins que no li conste a l'administració del BOPA aquest pagament.
La justificació de l'exempció mitjançant la remissió als supòsits generals previstos per
l'ordenança fiscal, o a la Llei 5/2002, de 4 d'abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les
Províncies, no és fonament suficient, per la qual cosa és necessari que s'indique el precepte
legal concret que obligue l'anunciant a publicar l'edicte en el BOP.
TIPUS D'ARXIUS ADJUNTS
L'únic format d'arxiu que és vàlid per a realitzar les insercions és MICROSOFT WORD,
versió 97-2003 extensió (.doc). Els altres formats no són compatibles, i per això, no es calcula
correctament el nombre de caràcters, de manera que es produeixen problemes amb el càlcul
de l'autoliquidació corresponent.
RECOMANACIONS
Es recomana a tots els usuaris que realitzen insercions per primera vegada que lligen
detingudament els documents següents:




Compromís Públic de terminis de publicació.
Ordenança Fiscal.
Ordenança de Gestió.

