VIGÈNCIA 1/01/2006

ORDENANÇA NÚM. 14

TAXA PER EXPEDICIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS
Article 1r - Fonament i naturalesa
Fent 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 disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de plaques, patents i
distintius, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 57 del citat RDL.
Article 2n - Fet imposable
Estan obligats a sol·licitar-ne l’expedició els titulars de ciclomotors subjectes a l’impost de
vehicles de tracció mecànica.
Article 3r - Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei general tributària, titulars de ciclomotors objecte de la taxa.
Article 4t - Responsables
1.

Han de Respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

2.

En són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i en l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.

Article 5è - Quota tributària
Es determina per la següent tarifa (Per anualitat):
a) Placa de ciclomotors
b) Adhesiu de ciclomotors
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7,60 €
0,38 €
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Article 6è - Normes de gestió
La quota per expedició de plaques s’ha de fer efectiva en el moment de la inscripció del
ciclomotor en el Registre de Vehicles, als efectes de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, o, si escau, quan se sol·liciti per pèrdua o sostracció d’una altra anteriorment ja
expedida, sent perceptiva la seva col·locació en un lloc visible del vehicle. L’adhesiu anual,
que al seu torn s’ha de col·locar a la placa, s’ha d’expedir amb caràcter anual
simultàniament al pagament de l’impost pertinent.
Article 7è - Infraccions i sancions
Tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que li
corresponguin en cada cas s’ha d’ajustar al que disposa l’article 183 i següents de la Llei
general tributària, sense perjudici que puguin procedir per infracció de les normes de
circulació en cas de no haver-se sol·licitat la preceptiva expedició dels elements regulats en
la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 7 de novembre de 2005, entra en vigor el mateix dia
següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de
31 de desembre) i és aplicable a partir del dia 1 de gener de 2006. El seu període de
vigència es mantén mentre no es modifiqui o derogui expressament.
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