ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL
D'EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS DE RESIDENT EN MÀQUINES EXPENEDORES
Article 1.- 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, reguladora de les Bases del Règim Local, de
conformitat amb el que disposen els articles 17 i 20 del RDL 2/2004 de 5 de març
i tenint en compte el que disposa l’article 57 del mateix text, s'estableix la present
taxa.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei d'expedició de
certificats de resident en màquines expendedores, de persones incloses en el
Padró d'Habitants d'aquest municipi.
Article 3.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques que
estant incloses en el padró d'habitants del municipi, sol.licitin aquest servei.
Article 4.- Quota tributària.
La quota tributària és única i es fixa en DOS euros (2 €.) per cada certificat que es
sol.liciti.
Article 5.- Ingrés.
L'ingrés de la quota assignada es farà de forma immediata a
servei.

la
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Article 6.- Règim d'infraccions i sancions.
En el que faci relació a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que els corresponguin en cada cas serà d'aplicació allò disposat en els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició Addicional.
Tot el que no estigui previst a aquesta ordenança fiscal es regirà pel RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals i per la Llei General Tributària.
Disposició Final.
Aquesta Ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació de data 30.9.2004, entrarà en vigor el mateix dia en què es publiqui en
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el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de
2005 i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.
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