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TAXA SOBRE CONCESSIÓ DE PLAQUES, TABLILLES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS
ANÀLEGS.

Article 1r.
En l'ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la concessió de plaques,
tablilles, patents i altres distintius anàlogues que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les
normes de la qual s'ajusten al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n.
D’acord amb les obligacions derivades de la normativa administrativa, han de disposar de la
placa o tablilla adient, totes les persones titulars de drets de propietat i usdefruit de finques,
en els següents casos:
De gual En el cas que tinguin entrada de vehicles.
D’obres En el cas de nova construcció, modificació de façana o tancament de recinte
respecte de les quals es concedeixi llicència, autorització, declaració i/o comunicació
d’obres.
3) De numeració de policia de l’immoble respecte del carrer.
1)
2)

Les tarifes de les liquidacions que seran aplicables en cada dels supòsits anteriors, seran les
següents:
CONCEPTE

QUOTA

1) Per cada placa de gual:
2) Placa obligatòria d’obres de mida unificada:
3) Placa de numeració de policia:

16,00 €
10,82 €
30,55 €

En el supòsit que les plaques s’hagin de col·locar i/o retirar d’ofici per part dels serveis
municipals, com a conseqüència de la inactivitat de l’interessat, s’aplicarà la següent tarifa:
4) Per col·locació o retirada de cada placa:

50,00 €

Article 3r.
L’interessat estarà obligat a col·locar la placa de numeració de policia, independentment
que vulgui remarcar la numeració en porta o façana per altres mitjans.
Article 4t.
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Les persones titulars de finques restaran obligades al manteniment i bon estat de les
plaques. En el cas que l’estat de la placa sigui inadequat podrà ser substituïda d’ofici per
l’Ajuntament per una de nova, amb la liquidació de la quota corresponent.
Article 5è
Els drets de les tarifes precedents, hauran de fer-se efectius d'una sola vegada, amb
caràcter previ, o bé en el moment del lliurament de la placa corresponent a l’interessat; no
obstant això, quan es tracti d’una actuació d’ofici es practicarà i notificarà amb posterioritat a
la prestació del servei de recepció obligatòria.
(....)
Article 6è.
Les quotes liquidades i no satisfetes al seu temps, es faran efectives per la via d'apremi.
Es consideraran partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment d'apremi, i per la seva declaració es formalitzarà l'expedient adient, d'acord amb
el previst al vigent Reglament general de recaptació.
Article 7è.
En el cas de la placa de gual i la placa de numeració de policia, aquestes resten vinculades
lligades a la finca, no al titular, per la qual cosa, el fet de canviar de propietari no implica
l’obligació d’adquirir una nova placa.
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