Departament d’Intervenció i Tresoreria

EXERCICI 2011

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXA SOBRE CONCESSIÓ DE PLAQUES, TABLILLES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS

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.
Es troben obligats a sol.licitar la concessió de la placa o tablilla adient, tots els veïns i
residents en aquest terme municipal que posseeixin dins del mateix, qualsevol
vehicle que circuli per les vies municipals, trobant-se, tanmateix, obligats a adquirir la
patent l llicència adient, totes les persones que realitzin els actes o pretenguin
utilitzar els distintius que es detallen a continuació:
CONCEPTE
Per motocarros,quads,i vehicles anàlegs:
Per cada placa de remolc agrícola:
Per cada placa de numeració d'edificis:
Per cada placa de gual:
Per adhesius de revisió anyal:

EUROS
12,02
6,01
12,02
12,02
3,01

Article 3r.
Els drets de les tarifes precedents, hauran de fer-se efectius d'una sola vegada, com
a requisit previ e indispensable a la circulació dels vehicles o realització dels actes
compresos a la present Ordenança.
Article 4t.
Als traspassos de propietat dels vehicles que tinguessin la tablilla corresponent,
excepte els motivats per herència entre pares i fills i cònjuges, satisfaran els nous
MD

e-document: NUM10OOFF2011

Pàgina 1 de 2

Av.
Av.Generalitat
Generalitat 77--99 El
ElPapiol
Papiol --08754
08754 (Barcelona)
(Barcelona) | | CIF
CIF P0815700J
P0815700J | | Telf.
Telf.936
936730
730220
220 | | Fax
Fax 936
936731
731539
539 | | e-mail:
e-mail:papiol@elpapiol.cat
papiol@diba.cat | www.elpapiol.cat
| www.elpapiol.cat

Ordenança Fiscal núm. 10

Departament d’Intervenció i Tresoreria

EXERCICI 2011

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXA SOBRE CONCESSIÓ DE PLAQUES, TABLILLES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS

propietaris la meitat dels drets assenyalats a la tarifa, per mitjà d'inscripció al
Registre corresponent.
Article 5è.
Seran considerat frau de dret o taxa que regula aquesta Ordenança, el circular per
les vies municipals sense tenir la placa corresponent, així com les persones que
realitzin els actes subjectes a patents o llicències sense haver-les adquirit
prèviament o fent servir les caducades.
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.
Els que cometin frau, sense perjudici del pagament dels gravàmens corresponents,
seran castigats d'acord amb el previst a l'article 758 i concordants amb la vigent Llei
de Règim Local, el text de la qual i altres que es dictin per l'aplicació de la mateixa,
regirà en tot el que no es trobi previst a la present Ordenança, que entrarà en vigor
al dia següent al de la data de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, i
mantindrà la seva vigència mentre no s'acordi la seva derogació o modificació.
VIGÈNCIA DEL TEXT:
EXPEDIENT:
APROVACIÓ DE
LA VERIFICACIÓ:
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