ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
REGULADORA DE LA TAXA PER TRÀNSIT DE BESTIAR SOBRE VIES
PÚBLIQUES O TERRENYS DEDOMINI PÚBLIC LOCAL.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els art. 15, 19, 20.3.p), i 58 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic
local.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa el trànsit de bestiar de qualsevol espècia
perles vies públiques i terrenys de propietat municipal, en els termes establerts
a l'art. 5 d'aquesta Ordenança, on es regulen les tarifes que s'han d'aplicar.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei
general tributària, les quals siguin propietàries, o tinguin qualsevol altre títol que
els doni dret a l'aprofitament del bestiar.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les
obligacions tributàries 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, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general
tributària. En el cas que el subjecte passiu no sigui el propietari, aquest també
serà responsable subsidiari de la taxa
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes
contingudes en l'apartat 2 d'aquest article.
2. Les tarifes anuals d'aquesta taxa són de 1 euro per cap de bestiar.
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Article 6. Normes de gestió
1 Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran anualment per
cada cap de bestiari no es podran reduir del període anual.
2. Les persones o entitats propietàries de bestiar hauran de comunicar
anualment a l'Ajuntament les altes i baixes en el nombre d'aquests. L'Ajuntament
tindrà un cens de tot el bestiar del municipi.
3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les
declaracions fetes pels contribuents, es notificaran als interessats i es giraran, si
és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin
4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període
natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa corresponent. Sigui
quina sigui la causa que hom al·legui en contra, la no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
Article 7. Meritació
La taxa es merita quan es produeix l'adquisició del bestiar per part del subjecte
passiu.
Article 8. Període impositiu
1. El període impositiu tindrà sempre caràcter anual i es pagaran sempre les
quantitats anuals corresponents, encara que l'alta o la baixa es produeixin en
qualsevol moment de l'any.
Article 9. Règim de declaracions i d'ingrés
1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.
Article 10. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la
Llei general tributària i la normativa que la desplega.
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Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 20 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament
aprovada en data 3 de desembre de 1998, començarà a regir el dia 1de gener
de 1999, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

29 de desembre de 2007
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