ORDENANÇA FISCAL 15
TAXA PER CONCESSIO DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS ANALEGS
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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.b del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
concessió de plaques, patents i altres distintius anàlegs, la qual es regirà per la
present ordenança.
ARTICLE 2 FET IMPOSABLE
El fet imposable ve determinat pel lliurament o per la concessió de plaques, patents i
altres distintius anàlegs exigits per qualsevol reglamentació municipal.
ARTICLE 3 OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L'obligació de contribuir neix en el moment que es formula la sol·licitud o que es presta
obligatòriament el servei per part de l'Administració municipal.
ARTICLE 4 SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius les persones naturals o jurídiques que efectuïn la sol·licitud o bé
els propietaris dels béns mencionats en l'article que segueix.
ARTICLE 5 TARIFES
Les bases i tarifes per les quals es regirà aquesta Ordenança són les següents:

Classe de placa

Euros

Plaques de gual

33’30

Plaques per a gossos, per any

22’00

Reposició placa gos per pèrdua, deteriorament
o destrucció

3,00

Plaques de numeració d’edificis:
Números

19’00

Lletres

22’70

Disc control horari zones estacionament
regulació especial.

3’35

ARTICLE 6 NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
La numeració d'edificis s'efectuarà per acord de la Comissió de Govern als carrers on es
consideri necessària la verificació d'aquest servei. La relació de propietaris afectats
s'exposarà al públic amb un termini de 15 dies a fi i efecte de rebre possibles
reclamacions i, un cop aprovada per la Comissió de Govern es procedirà al cobrament de
l'import de la quota per cada placa numèrica.
ARTICLE 7 PLAQUES DE GOSSOS
1. Les plaques de gossos tindran caràcter identificatiu exclusivament i es
proporcionaran en el moment en què consti fefaentment la inscripció dels gossos en el
registre municipal d’animals de companyia.
2. Un cop produïda l’alta en el registre corresponent, l’acreditament de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’alta i de baixa, pel motiu que quedi acreditat, en que s’aplicarà el
previst en els apartats següents:
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a/ en els casos d’alta en el registre corresponent, l’import de la quota es calcularà
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l’any,
inclòs aquell en que es produeixi l’esmentada alta.
b/ en els cassos de baixa en el registre corresponent, la quota es prorratejarà per
trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota
corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en
que es produeixi l’esmentada baixa.
3. Les persones cegues propietàries de gossos pigall estaran exemptes del pagament
de la taxa.
ARTICLE 8 GUALS
Les plaques per a la senyalització de guals o entrades de vehicles a les propietats
particulars són permanents. Estan numerades per tal d'identificar-les i es lliuraran en
satisfer l'impost corresponent a l'alta.
ARTICLE 9 INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el que sigui relatiu a l'acció investigadora del tribut, a les infraccions tributàries i a
les seves diverses qualificacions i a les sancions que els corresponguin, hom s'atendrà al
que disposa l'Ordenança Fiscal General, la Llei general tributària i el Reglament
d'hisendes locals.
ARTICLE 10 DISPOSICIONS FINALS
a) Els casos que no prevegi aquesta ordenança es regiran pel que disposa l'Ordenança
Fiscal General en aquells casos que no la contradiguin.
b) Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el
24 d'octubre de 1989 i modificada per acords del Ple municipal de data 12 de desembre
de 1991, de data 29 de desembre de 1992, de data 23 de desembre de 1993, de data 27
de desembre de 1994, de data 5 de novembre de 1996, de data 30 d'octubre de 1997, de
data 10 de desembre de 1998, de data 24 de desembre de 1999, de data 10 d’octubre
de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre de 2002, de data 31
d’octubre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de novembre de 2005, de
data 14 de desembre de 2006, de data 13 de desembre de 2007, de data 27 d’octubre
de 2008, de data 16 d’octubre de 2009, de data 25 d’octubre de 2010, de data 28
d’octubre de 2011, de data 30 d’octubre de 2012, de data 23 d’octubre de 2013, de data
12 de juny de 2014 i de data 29 d’octubre de 2015 i tal com queda redactada regirà des
de l’1 de gener de 2016 fins a la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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