ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 31
TAXA PER EXPEDICIÓ DE CARTELLS, PLAQUES I
DISTINTIUS
Article lr. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides 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 de conformitat amb el que es disposa en
els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per expedició de cartells, plaques i distintius, que es regirá per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n. Fet imposable.

1.

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la
tramitació, a instància de part, de tota mena de cartells, plaques i distintius que expedeixi i d'expedients
de què entengui l'administració o les autoritats municipals.

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa
que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud
expressa de l'interessat.
Article 3r. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària que sol.licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi
l'expedició de cartells, plaques i distintius.
Article 4t. Responsables.

1. Respodran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en elssupòsits i amb 1"abast que
assenyala 1"article 40 de la Llei General Tributària.
Art. 5è. Exempcions subjectives.
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:
1ra. Haver estat declarades pobres per precepte legal.
2na. Estar inscrites en el Padró de la Beneficència com a
pobres de 3olmenitat.
3ra. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte,
precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.

Art. 6è. Quota tributària.

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s"assenyalarà segons la naturalesa dies
cartells, plaques o distintius, que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.

2.

La quota de tarifa correspon a la única expedició del cartell, placa o distintiu, en cada instància.

Art. 7è. Tarifa.
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
RÈTOLS -LLICENCIES URBANÍSTIQUES

100 pta

PLAQUES -Bicicletes i ciclomotors

650 pta

Observació.
Ordenances adaptades als conceptes i definicions legals de la llei 25/1988, referent a les taxes per acord de
gestió plenària de l’Ajuntament del dia 15 octubre del 1998.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS:
Taxa per expedició de cartells, plaques i distintius: (O.F. NÚM. 31)
Plaques obres

1 euro/unitat

