ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS
PER L'AJUNTAMENT

Article 1. Disposició general
D’acord amb allò que disposen els articles 57 i 20.4b) del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per 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, l’Ajuntament estableix la Taxa per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que
es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable és determinat per l'autorització per a la utilització de plaques i altres distintius
autoritzats per l'Ajuntament.

Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix des del moment de la sol·licitud de l'autorització per a la utilització de
plaques i altres distintius anàlegs.
Article 4. Subjectes passius
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, titulars de 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 arts. 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
Article 5. Quota tributària
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:
PLAQUES I DISTINTIUS
Euro
- Per cada placa numèrica de gual ................................................. 16
- Per cada placa senyalizadora de llicència d’obres ........................ 48,40
- Per cada placa, distintiu o credencial no previst en
apartats anteriors ...........................................................................
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5,80

Article 6. Normes de gestió
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 el moment de
l'alta.
Les plaques identificatives d'obres majors les subministrarà l'Ajuntament una vegada concedida la
corresponent llicència d'obres. El cobrament es farà per autoliquidació en el moment de recollir la
llicència.
Article 7. Infraccions i sancions
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 77 i següents de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL Aquesta Ordenança Fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 29 d'octubre de 1998 i començà a regir el dia 1 de gener de 1999. L'última
modificació ha estat aprovada definitivament pel Ple Municipal en data 2 de novembre de 2011 i
regirà a partir del dia 1 de gener de 2012, mantenint-se vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.
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