AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER

Ordenança Fiscal núm. 18
RODATGE I ARROSSEGAMENT

Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el número 17, de l'article 208 del text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, s'estableix la taxa de rodatge i arrossegament de vehicles
que no es trobin gravats per l'impost municipal sobre la circulació.
Article 2n. Fet imposable
1. La utilització de les vies municipals pels vehicles senyalats en el precedent article.
2. Obligació de contribuir. La obligació de contribuir naixerà per la utilització de les
vies municipals amb els vehicles referits.
3. Subjecte passiu. Es troben solidàriament obligats al pagament de la present
exacció:
a) Els propietaris posseïdors dels vehicles
b) Els conductors dels vehicles.
BASES i TARIFES
Article 3r. La present exacció s'exigirà per unitat de vehicles en funció de les seves
característiques, i número de rodes.
Article 4t. El gravamen que recaurà en tot cas sobre els amos o conductors dels
vehicles, es regularà amb arreglo a la següent:
VEHICLES
Remolcs

A l'any / Euros
8,62

Article 5è. La obligació de contribuir en el supòsit de vehicles matriculats en altres
municipis, començarà a l'any següent al de l'entrada en aquest municipi, si es
justifica que ja es va pagar la taxa del municipi que procedeixen.
ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Article 6è.
1.Anualment es formarà un Padró en el que figuraran els contribuents afectats i les
quotes respectives que es liquidin, per aplicació de la present Ordenança, el qual
serà exposat al públic durant quinze dies a efecte de reclamacions previ anunci en
el B.O.P. i edictes en la forma acostumada a la localitat.
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2.Transcorregut el període d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base
pels documents cobradors corresponents.
3.Les baixes deuran cursar-se, com a més tard, l'últim dia laborable del respectiu
període, per sorgir efectes a partir del següent. Aquells que incompleixin tal
obligació seguiran subjectes al pagament de l'exacció.
4.Les altes que es produeixin dintre l'exercici, sortiran efectes des de la data en que
neixi l'obligació de contribuir, per l'Administració es procedirà a notificar als
subjectes passius la liquidació corresponent a l'alta del padró, amb expressió de:
a) els elements essencials de la liquidació
b) els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de períodes i
organismes en els que hauran de ser interposats; i
c) lloc, període i forma en que ha de ser satisfet el deute tributari
PARTIDES FALLIDES
Article 8è. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que
no hagin pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment, per la seva
declaració es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb allò previngut en el
Reglament General de Recaptació.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9è. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà a allò disposat en
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, conforme s'ordena a l'article
191 del Text Refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Puigdàlber, a 17
de desembre de 2012 començarà a regir el dia 1r de l’any 2013 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.
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