ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE PLAQUES I
ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS.

Article 1.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, i 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 i 19 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per l'Ús de Plaques i
altres Distintius anàlegs” que es regirà per la present Ordenança Fiscal i les normes de
la qual s'atenen al previngut en els articles 20 a 27 i 57 del citat RDL 2/2004 de 5 de
març.

Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la utilització per a l'ús de la concessió
de la corresponent llicència que porta implícita l'ús amb caràcter obligatori de plaques
o altres distintius anàlegs.

Article 3.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, titulars de l'autorització per a l'ús de plaques i altres distintius anàlegs
declarats obligatoris.

Article 4.- Responsables.
1) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu,
les persones físiques i jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.
2) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats o els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general,
en els supòsits i amb l'abast que es contempla en la Llei General Tributària.
3) Així mateix, seran responsables subsidiàriament els adquirents de la
titularitat, de l'ús o del dret a l'ocupació dels elements obligats a proveir-se i a
identificar-se amb les plaques o altres distintius.

Article 5.- Exempcions.
No es concedirà exempció o cap bonificació en el pagament de la Taxa.

Article 6.- Quota tributària.
1) La quota tributària es reportarà per una sola vegada en el moment de
l'autorització o concessió del permís, llevat que per disposicions reglamentàries o
acords de la Corporació, es modifiquen les característiques dels discos o plaques
exigibles amb caràcter obligatori.
2) Per al cobrament de la Taxa s'estableix la següent

T A R I F A:

1) Discos de Gual Permanent o temporal per a les
entrades de Carruatges, per cadascun

13,45 euros

Article 7.- Meritació.
Es reporta i naix l'obligació de contribuir des que l'Ajuntament autoritza l'ús o
concedeix la corresponent llicència que porta implícita, amb caràcter obligatori, l'ús de
les plaques i distintius.

Article 8.- Autorització.
L'autorització per a utilitzar les plaques s'atorgarà bé a instàncies de part, bé
quan es concedisca l'autorització o llicència que porte implícita l'ús d'aquest distintiu, i
s'entendrà tàcita i anualment prorrogada en tant el seu titular no renuncie
expressament a la tinença dels elements que provoquen el seu ús obligatori.

Article 9.- Ingrés de la Taxa.
El pagament de la Taxa podrà efectuar-se mitjançant liquidació prèvia per
ingrés directe, en el moment d'adquirir-se les plaques o distintius pel contribuent, a
partir del dia en què s'obtinga l'autorització o permís.

Article 10.- Infraccions i Sancions.
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que a la mateixa corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal, farà efecte a partir del dia 1 de Gener de 2.012,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

Crevillent, Octubre de 2.011
La Regidora d'Hisenda

