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Ordenança fiscal nº28 

 

TAXA PER L’EXPEDICIÓ I ÚS DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

 

D’acord amb el que determina l’article 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, s’estableix la 

taxa pel servei d’expedició i us de plaques, patents i distintius que e relacionen en la 

tarifa d’aquesta Ordenança.  

 

Article 2. Fet Imposable. 

 

Constitueix el fet imposable la prestació d’alguns dels serveis tarifats a petició 

interessada. 

 

Article 3. Exempcions. 

 

Es declararà l’exempció de la taxa pels serveis interessats per les Administracions 

públiques de qualsevol classe. 

 

Article 4. Subjectes passius. 

 

1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, les persones físiques o jurídiques, i les 

entitats a que fa referència  l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin la 

utilització dels serveis. 

 

2. Respondran de les obligacions tributàries  dels subjectes passius, les persones o 

entitats a què fan referència els articles 35 a 43 de la Llei General Tributaria en els 

termes que s’assenyalen en els esmentats preceptes. 

 

Article 5. Responsables i successors. 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 

tributària i a l’Ordenança General. 

 

Article 6. Bases i quota tributària. 

 

1. Plaques de gual ....................................................................................... 29,35 

2. Placa de llicències urbanístiques ................................................................ 49,70 

 

Article 7. Meritació. 
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La taxa es merita  i neix l’obligació de contribuir per la utilització i ús dels serveis 

especificats en la tarifa d’aquesta Ordenança.  

 

Article 8. Gestió, liquidació i cobrament. 

 

1. Les quotes d’aquesta taxa tenen el caràcter pagament únic amb l’adquisició. 

 

2. Les taxes que pel seu concepte hagin de ser satisfetes per una sola vegada, seran   

liquidades en el moment de presentar la sol·licitud, i el seu pagament caldrà fer-lo en el 

moment de la presentació del servei mitjançant rebut.  

 

3. Anualment es confeccionarà un padró específic o conjunt de recursos, per a les 

quotes de la taxa que hagin de ser exaccionades cada any, que serà exposat al públic a 

l’efecte  d’examen i reclamacions.  

 

4. Les baixes i alteracions tindran efectes a partir del primer dia de l’any següent al 

de la seva presentació o notificació. 

 

5. Els deutes no satisfets seran exigits per la via de constrenyiment. 

 

Article 9. Infraccions i sancions. 

 

1. En tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a la 

determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el regim 

regulat en la Llei General Tributaria i en les disposicions que la complementen. 

 

2. Les infraccions que no constitueixin defraudació, seran castigades amb multes per 

l’Alcaldia, en la forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentaries 

vigents en matèria de Règim Local.  

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada el 19 de 

desembre de 2019, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2020 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 

 

 

 

 
 


