ORDENANCES FISCALS 2017

Ordenança Fiscal núm. 4.2.
TAXA SOBRE CONCESSIONS DE PLAQUES, PATENTS
I ALTRES DISTINTIUS
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 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, l’Ajuntament
estableix la taxa per la utilització de l’escut del Municipi, que es regirà per aquesta
Ordenança.
Article 2 – Fet imposable
1.

El fet imposable està determinat pel lliurament o concessió de plaques, patents o
altres distintius anàlegs, exigits per qualsevol reglamentació municipal.

2.

No estarà subjecta a aquesta taxa la utilització de l'escut del municipi que aquest
Ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori.

Article 3 – Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix en el moment de fer-se la sol·licitud o de prestar-se
obligatòriament el servei per part de l'Administració municipal.
Posteriorment, i en els casos que la quota sigui anual, aquest s’acreditarà el primer dia
de cada any.
Article 4 – Subjecte passiu
1. Són subjectes passius les persones naturals o jurídiques que facin la sol·licitud o
siguin propietaris dels béns assenyalats en l'article següent.
2. Els responsables respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte, siguin les persones físiques i jurídiques a què es refereix la Llei General
Tributaria.
3. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast que assenyala la Llei General Tributària.
4. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditació de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
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Article 5 – Quota tributària
La quota tributària és la derivada d’aquest quadre de tarifes:
EPÍGRAF 1. ESCUT DE LA VILA, PER CADA
AUTORITZACIÓ I ANY
(N’estaran exempts els taxis i els vehicles de
lloguer de passatgers, perquè es tracta d’un
servei públic amb l’ús obligatori d’aquest).
EPÍGRAF 2. PLAQUES D’IDENTIFICACIÓ DE
VEHICLES, ANIMALS, EDIFICIS, ETC.
a) Vehicles no subjectes a l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, per cada unitat i
any.
b) Placa numèrica de ciclomotor, per cada unitat.
c) Placa de gual, per cada unitat.
d) Plaques i distintius no previstos en els
conceptes anteriors, per cada unitat.
e) Plaques de llicències d’obres.
EPÍGRAF 3. ALTRES DISTINTIUS I TARGETES
a) Targeta identificativa per a l’entrada al C/Nou

92,39 €

4,22 €
4,22 €
25,60 €
12,56 €
12,56 €
31,86 €

Article 6 – Exempcions
Gaudiran d’exempció subjectiva els contribuents que siguin titulars d'empreses que
explotin serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli.
Article 7 – Declaració i liquidació
1. El subjecte passiu haurà de practicar l'autoliquidació i sotmetre’s a l'ordenança
fiscal general.
2. L'esmentada declaració-liquidació, juntament amb el justificant de pagament, haurà
d'adjuntar-se a la sol·licitud d'ús de la placa d'identificació.
3. Per poder fer ús de l'escut de la ciutat en vehicles, marques de fàbrica, noms
comercials, raons socials i resta d'utilitzacions mercantils, a la sol·licitud s'haurà
d'adjuntar un croquis o reproducció de l’escut.
4. En el cas que la corresponent autorització sigui denegada, els subjectes passius
tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes.
5. Llevat dels casos previstos a l’article 5 2.b i de, l’autoliquidació produirà l’alta al
respectiu padró fiscal.
Article 8 – Defraudació, penalitat i responsabilitat.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió extraordinària i urgent celebrada
a Sant Quirze del Vallès, a 21 de desembre de 2016, començarà a regir el dia 1r de
l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

