Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Ordenació Tributària i Tresoreria

ORDENANCES FISCALS 2022

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.02 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS PER
L’AJUNTAMENT
Disposició general
ARTICLE 1
A l'empara d'allò previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d'aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per plaques i altres distintius autoritzat pel municipi, que
es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal d'autorització i lliurament de les
plaques i altres distintius que hagi d'atorgar l’Ajuntament
Obligació de contribuir
ARTICLE 3
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de
l'autorització per a la utilització de plaques i altres distintius.
En el cas de les plaques per a la senyalització de guals o entrades de vehicles, es merita
la taxa i l’obligació de contribuir en el moment en què es concedeixi la corresponent
autorització.
Així mateix i en el cas que el subjecte passiu no sol·liciti l'autorització, es meritarà la taxa
en la data d'inici de l'activitat administrativa destinada a l'autorització per a la utilització de
plaques i altres distintius anàlegs.
Subjecte passiu
ARTICLE 4
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin a l'Administració
municipal l'autorització per a l'ús de plaques i altres distintius anàlegs.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei general tributària.
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Quota tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible
per l’autorització.
Les bases i tarifes per les quals es regirà aquesta ordenança són les següents:
Tarifa per unitat de placa numèrica
Guals
Plaques no incloses en apartats anteriors
Plaques identificatives d’obres majors, i d'obres menors relatives a
rehabilitacions estructurals i de façanes

Euros
57,43
14,36
80,60

Normes de gestió
ARTICLE 6
La numeració d'edificis es farà per acord de l'Alcaldia als carrers on es consideri la
necessitat de verificar el servei expressat. La relació de propietaris afectats s’exposarà al
públic durant quinze dies a l'efecte de reclamacions i, un cop aprovada per l'Alcaldia, es
procedirà al cobrament.
ARTICLE 7
Les plaques per a la senyalització de guals o entrada de vehicles són permanents i
seran numerades a l’efecte identificatiu. El seu cobrament es farà per autoliquidació en
sol·licitar l’autorització, que no es tramitarà sense que s’hagi efectuat l'ingrés
corresponent en la Tresoreria Municipal o en les entitats col·laboradores autoritzades.
Les plaques identificatives d’obres majors les subministrarà el Departament de Llicències
d’Obres. El cobrament es farà per autoliquidació en el moment de recollir la llicència.
ARTICLE 8
Aquesta taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
Els subjectes passius presentaran l'imprès de l'autoliquidació degudament emplenat
juntament amb la sol·licitud de llicència o autorització, que no es tramitarà sense que
s'hagi efectuat l'ingrés corresponent a la Tresoreria Municipal o a les entitats
col·laboradores autoritzades.
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Infraccions i sancions
ARTICLE 9
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les seves sancions
corresponents, s'actuarà d'acord amb el que disposen els articles 183 i següents de la
Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 20 de desembre de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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