ORDENANZA NÚM. 41
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLo REXISTRO MUNICIPAL DE SOLARES.
Fundamento e natureza
Artigo 1.- En uso das facultades concedidas polo artigo 106 dá Lei 7/85
reguladora das bases do réxime local e de conformidade co disposto nos artigos
15 a 19 e 20 e seguintes do RDL 2/2004, este Concello establece a taxa polo
rexistro de solares. A dita taxa rexiráse pola presente ordenanza fiscal e o
resto das normas que resulten aplicables do ordenamento xurídico.
Feito impoñible e devengo.
Artigo 2.- Constitúe o feito impoñible da taxa a inclusión no rexistro de
solares das parcelas que teñan a condición de solares en solo urbán consolidado,
nos termos establecidos pola lexislación vixente.
O devengo da taxa terá lugar o día un de xaneiro de cada exercicio e o período
impositivo comprenderá o ano natural.
Suxeito pasivo. Responsables tributarios.
Artigo 3.- Terán a condición de suxeito pasivo contribuinte as persoas físicas e
xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria
que teñan a condición de propietarios dos solares ubicados en solo urbán
consolidado inscritos no rexistro de solares.
Artigo 4.- A condición de responsable da taxa verá determinada polo disposto na
Lei xeral tributaria e as súas normas de desenvolvemento.
Tarifa.
Artigo 5.- O importe da cota é de 180€ por exercicio.
Normas de xestión.
Artigo 6.- A presente taxa xestionarase polo sistema de padrón. Neste senso
corresponderá á sección de Urbanismo a remisión en soporte informático dos datos
necesarios para a confección do mesmo. Envorcada a dita información na
aplicación, procederase á notificación do alta de todos os contribuintes, xunto
ca cota correspondente do dito exercicio. Notificada á alta as cuotas
correspondentes aos sucesivos exercicios quedarán suxeitos a notificación
edictal.
Infraccións e Sancións Tributarias.
Artígo 7.- Todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias así como
á determinación das sancións que correspondan en cada caso, atenderáse ó
disposto na Lei xeral tributaria e ás súas normas de desenvolvemento.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ou día dá súa publicación non
Boletín Oficial dá Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir do exercicio
seguinte a aquel en que se produza a aprobación definitiva do rexistro municipal
de solares, e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresa.

