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 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 
 
 TAXA PER LA CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 
 
Article 1 Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides 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 es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la concessió de plaques, patents i distintius que es regirà per aquesta ordenança fiscal, 
les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada llei. 
 
Article 2 Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la concessió de plaques, patents i distintius. 
 
Article 3 Subjecte passiu 
 
Estan obligats a sol·licitar la concessió de l'oportuna placa o tauleta, tots els veïns i 
residents en aquest terme municipal que tinguin qualsevol vehicle dels indicats que circuli 
per les vies municipals. Estan obligats així mateix a adquirir l'oportuna llicència totes les 
persones que realitzin actes o tinguin la intenció d'utilitzar els distintius esmentats en 
aquesta tarifa. 
 
Article 4 Responsables 
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 
 
2.  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 l'article 43 de la Llei General Tributària. 
 
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària. 
 
Article 5 Exempcions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
Article 6 Quota tributària 
 
S'aplicaran les tarifes següents:   

Per cada placa de bicicleta ............. 17’74€ 
Per cada placa de numeració ......... 17’74€ 
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Per cada placa de gual permanent .. 70’38€ 
Per cada placa de llicència d'obres 
majors.............................................. 124’80€ 
Per obertura automàtica pàrking 
camions........................................... 187’25€ 

 
Article 7 Liquidació i recaptació 
 
Els drets de la tarifa anterior hauran de fer-se efectius d'una sola vegada com a requisit 
previ e indispensable a la circulació dels vehicles o realització dels actes que s'hi incloguin. 
 
Article 8 Declaració 
 
1. La concessió s'entendrà atorgada a la persona o l'entitat que l'hagi sol·licitada, per la qual 
cosa els qui els succeeixin hauran d'obtenir novament l'autorització i pagar les quotes 
corresponents per aquesta taxa, excepció feta en els traspassos de vehicles que tinguessin 
placa, motivats per herència entre pares i fills o cònjuges. 
 
Article 9 Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposi la legislació tributària vigent. 
 
Article 10 – Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven 
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme 
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
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les liquidacions respecte de l’impost  aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a regir a partir del dia 1r de gener de 1992. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació 
expresses. 
 
Aquesta ordenança, que consta de 9 articles, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès, a 7 de novembre de 1991, modificada pel ple de 
l'Ajuntament en sessió del dia 5 de novembre de 1992, del dia 19 de novembre de 1993, 3 
de novembre de 1994 i 21 de desembre de 1996 ,24 de desembre de 1996, 7 de novembre 
de 2000, 30 d’octubre de 2001, 6 de novembre de 2002, 30 d’octubre de 2003, 28 
d’octubre de 2004, 3 de novembre de 2005, el 26 d’octubre de 2006, 30 d’octubre de 2008,  
4 de novembre de 2010 i el 26 de gener de 2012. 


