ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I
DISTINTIUS
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per l'expedició de les
plaques, patents i distintius que siguin d'utilització preceptiva d'acord amb les Ordenances Municipals, que es
regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada
Llei 39/1988.
ARTICLE 2
El fet imposable de la Taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de l'autorització
de l'ús, registre, expedició i venda de plaques, patents i distintius per a ciclomotors, vehicles que no estiguin
gravats per l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica, immobles, guals, reserves d'aparcament a
la via pública, i d'altres que siguin d'ús obligatori segons les Ordenances Municipals.
II. Subjecte passiu i obligació de contribuir
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin la placa, patent o distintiu, siguin propietàries dels béns pels
quals s'expedeixen aquests o titulars de l'aprofitament o reserva sobre el domini públic municipal.
ARTICLE 4
L'obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud de la placa, patent o distintiu.
III. Deute tributari
ARTICLE 5
1.

El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

a)

Placa de numeració

11,10

b)

Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament

22,20

c)

Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda
ambulant, parades i llocs de venda a la via pública, reserves
d'estacionament, autoritzacions per a circular en illes de vianants i
llicències d'auto-taxis

2.

TARIFA (€)

2,30

Les quotes que s'acreditin per aquesta Taxa són independents i compatibles amb les taxes que
s'exigeixin pels aprofitaments especials o privatius del domini públic municipal.
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IV. Recaptació
ARTICLE 6
1.

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis
estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

2.

El pagament de la Taxa es realitzarà a les Oficines de Recaptació Municipal el moment de retirar les
plaques o patents.

V. Inspecció
ARTICLE 7
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que
siguin d'aplicació, es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de
la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2005 i continuarà en vigor mentre
no s'acordi la seva modificació o derogació.

Pàgina 50

