EXCMO. CONCELLO DE LUGO. ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO.

Ordenanzas de Tributos e Prezos Públicos ano 2008.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 101
TAXA POLA UTILIZACIÓN DO ESCUDO DO MUNICIPIO
ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO.
En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución
e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do réxime
local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais e artigo 331 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da
Administración local de Galicia, este Concello establece as Taxas pola
utilización do escudo do municipio na presente ordenanza, as normas da cal
atenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.
ARTIGO 2º. OBRIGA DE CONTRIBUÍR
1. FEITO IMPOÑIBLE
Está constituído pola autorización para a utilización das placas ou
patentes, ou pola posesión de calquera elemento suxeito a obriga de levar placa
ou patente.
2. SUXEITOS PASIVOS
Son os usuarios de vehículos obrigados a exhibir patente e aqueles que
soliciten e obteñan autorización para a utilización voluntaria de patentes co
escudo do municipio.
3. OBRIGACIÓN DE CONTRIBUÍR
Nace dende o momento no que se obteña a autorización referida no
número anterior ou dende que naza a obrigación de proverse das placas
correspondentes.
ARTIGO 3º. BASE GRAVAME
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A base de gravame constitúena os vehículos ou outros obxectos
sometidos ó dito gravame.
ARTIGO 4º. TARIFAS E COTAS Ó ANO
Patente para uso do escudo do municipio como marca de fábrica.

220,00 €

As cotas anuais son irreductibles.
ARTIGO 5º. EXENCIÓNS
1. Encóntranse exentos da obrigación de obter placas e do pago destas
taxas os vehículos propiedade do Estado, da comunidade autonóma e entidades
locais.
ARTIGO 6º. NORMAS XERAIS
No primeiro mes de cada exercicio económico, por medio de anuncio que
se inserirá na prensa local, e colocarase no Taboleiro de Edictos da Casa
Consistorial, requiriráselles ós obrigados para que no prazo de quince días
hábiles se provexan na Tesourería municipal das respectivas placas.
A dita obrigación alcanzará tamén ás persoas que durante o exercicio
adquiran vehículo que deba levar o referido distintivo.
ARTIGO 7º.
O pagamento destas taxas realizarase no momento mesmo de
adquirírense os distintivos, se é o caso, o día que se obteña autorización do
Concello para o uso do escudo da cidade, contra entrega das correspondentes
placas no primeiro caso e a carta de pagamento no segundo.
ARTIGO 8º.
No Servizo de Facenda Local anotarase o nome, NIF, domicilio do
propietario do vehículo, así como os datos dos solicitantes de patentes.
ARTIGO 9º.
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Poderá concederse substitución do interesado por causa xustificada. Para
iso chegará un volante escrito, expedido polo Xefe do Servizo de Facenda Local,
co visto e prace do Ilmo. Sr. Alcalde.
ARTIGO 10º.
As placas que se coloquen nos vehículos haberán de ir en letra ben
lexible e estarán precintadas. Os precintos colocaranse necesariamente polos
axentes municipais que se designen.
ARTIGO 11º.
Os interesados devolverán as placas e patentes á Administración
Municipal ó ser baixa no concepto contributivo que motivou a obrigación de
telas.
ARTIGO 12º.
No caso de extravío das placas ou patentes, os interesados deberán darlle
coñecemento disto á Administración, que declarará a anulación por medio da
providencia da Alcaldía, e expedirá nova placa ou patente ó interesado mediante
o pagamento daquela.
ARTIGO 13º.
As persoas ou entidades que desexen facer uso do escudo da cidade nos
vehículos, marcas de fábricas ou outros usos mercantís, mediante instancia
dirixida ó Ilmo. Sr. Alcalde, acompañada de bosquexo, debuxo ou reproducción
do escudo. Tralo informe do Arquitecto municipal, a Alcaldía concederá ou
denegará a petición, segundo crea procedente. No caso de autorización, a
solicitude, xunto co decreto, pasará ó Servizo de Facenda Local para que esta
efectúe a liquidación da taxa que será visada por Intervención. Aprobada,
chegado o caso, pola Alcaldía, notificaráselle ó interesado para que proceda ó
ingreso directo da cota polo primeiro ano.
ARTIGO 14º.
Ningunha concesión do uso do escudo da cidade terá o carácter de
exclusiva, reservándose o Concello a facultade de efectuar cantas estime
oportunas, aínda que sexan para idéntico obxecto.
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ARTIGO 15º.
As altas producirán efectos no exercicio no que se concedan e as baixas
no seguinte a aquel no que se presenten.
ARTIGO 16º.
Coas declaracións dos obrigados ó pago e as solicitudes, chegado o caso
de utilización potestativa de patentes, a Admistración de Facenda Local formará
a matrícula anual, que será tramitada e posta ó cobro segundo as regras para as
exaccións que se recaden mediante valores no recibo que figuran na Ordenanza
fiscal xeral.
ARTIGO 17º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS
A falta do cumprimento da obrigación de obter distintivo constituirá
infracción, que se sancionará conforme as normas que para o caso establece a
Ordenanza fiscal xeral.
ARTIGO 18º. PARTIDAS FALIDAS
Dada a forma de xestión desta taxa, só caben no caso de infracción
tributaria para as cotas das anualidades posteriores á inicial. Para a súa
declaración estarase ó preceptuado para o caso na Ordenanza fiscal xeral.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo
do Concello Pleno do 29 de decembro de 1998 e do 26 de decembro de 2007,
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2008. Permanecerá en vigor ata
a súa modificación ou derrogación expresa.

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:

BOP núm. 298 do 30 de decembro de 1998
BOP núm. 293 do 23 de decembro de 1999
BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2000
BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2001
BOP núm. 74 do 31 de marzo de 2003
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