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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA SOBRE EXPEDICIÓ DE PLAQUES I
ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS

FONAMENT I NATURALESA
Article 1. En ús de les facultats atorgades 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 conformement al disposat als articles 15 a 19 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de
Calvià, estableix la “Taxa sobre Expedició de Plaques i Altres distintius anàlegs”,
que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò
que preveu l’article 58 amb relació a l’article 20.4.s) de l’esmentada Llei 39/1988.
FET IMPOSABLE
Article 2. Estaran obligats a sol.licitar l’expedició, els titulars de ciclomotors
subjectes a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
SUBJECTE PASSIU
Article 3. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, titulars dels
ciclomotors objecte de la Taxa.
RESPONSABLES
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o 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,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l’assoliment que assenyala l’article 40 de la Llei general
tributària.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5. Es determina per la següent

TARIFA
euros
1,20
0,35

- placa de ciclomotors
- adhesiu ciclomotors

NORMES DE GESTIÓ
Article 6. La quota per expedició de placa s’haurà de fer efectiva en el moment de
la inscripció del ciclomotor al Registre de Vehicles, a l’efecte de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica o, en el seu cas, quan se sol.liciti per pèrdua o
sostracció d’una anterior ja expedida, essent preceptiva la seva col.locació en lloc
visible del vehicle. L’adhesiu anual, que al seu cop s’haurà de col.locar a la placa,
s’expedirà, amb caràcter anual, simultàniament al pagament de l’impost
referenciat.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de
les sancions que els corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els
articles 77 i següents de la Llei general tributària, sense perjudici de les que
puguin procedir per infracció de les Normes de Circulació, en cas de no haver-se
sol.licitat la preceptiva expedició dels elements regulats a la present Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança sortirà efectes a partir de dia 1 de gener de 1990, i
continuarà en vigor en exercicis successius fins que no s’acordi la seva
modificació o derogació.
APROVACIÓ
La present Ordenança, que consta de set articles i una disposició final, fou
aprovada provisionalment per la Corporació Plenària en sessió de data 29 de
setembre de 1989, i elevada a definitiva en no haver-se presentat cap reclamació,
tal com disposa l’art. 17.3 de la Llei 39/1988.

