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TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DIS TINTIUS 
ANÀLEGS 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l'expedició de plaques, patents i altres distintius anàlegs, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la present taxa, l'ús de qualsevol placa, patent i altres distintius 
anàlegs. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària, titulars de l'autorització. 
 

Article 4t. Exempcions i bonificacions 

Com a norma general, no es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa. No 
obstant, aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Generals hagin estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’interès 
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del 
treball, quedaran eximides del pagament de la taxa de la placa d’obres, així com de la placa oficial 
senyalitzadora de gual permanent i de gual d’ús horari. 
 
 
Article 5è. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d'acord amb la tarifa següent: 

1. Per cada placa d'obres ...............................................................................  20,30 € 

2. Per distintiu del municipi .............................................................................  15,45 € 

3. Placa oficial senyalització gual permanent i gual d’ús horari  .....................  14,60 € 

4. Placa oficial senyalització reserva d’espai aparcament  
per a persones amb mobilitat reduïda ... ....................................................  230,00 € 

5. Segona placa, matrícula reserva d’espai aparcament per a persones 

 amb mobilitat reduïda  ................................................................................  38,90 € 

6. Reproducció i divulgació d’imatges de l’Ajuntament del Masnou  ...............  69,70 € 
 
Article 6è. Acreditament 
L'obligació de contribuir neix de l'autorització per a l'ús o de la concessió de la llicència. 
 
Article 7è. Normes de gestió 

1. L'autorització s'atorgarà a instància de part i, una vegada concedida, s'entendrà tàcitament i 
anualment prorrogada mentre el titular no hi renunciï expressament. 

2.  En el cas dels guals, i per poder donar-los de baixa, serà requisit indispensable, entre d’altres, 
la devolució de la placa numerada de senyalització de gual a la unitat competent d’aquest 
Ajuntament, fet que no comportarà cap devolució de l’import satisfet pel concepte del lliurament 
de la placa senyalitzadora. 
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Article 8è. Ingrés de la taxa 

1. Quan s'aprovi l'autorització, el pagament de la quota s'efectuarà mitjançant liquidació o 
autoliquidació.  
2. Les quotes assenyalades en els números 1, 2 i 3 de la tarifa de l'article 5è d'aquesta 
Ordenança es faran efectives en el moment de la concessió, autorització, renovació o pròrroga. 

3. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 

 
Article 9è. Infraccions i sancions 
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
 
Vigència  

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple extraordinari en sessió celebrada el 22 d’octubre de 
2015,  començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2016 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 

Diligència 

Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 
2015, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 3 de novembre de 2015 amb número de registre 0220150023864, al tauler 
d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data 10 de novembre de 2015.  

Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han 
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de 
desembre de 2015, amb número de registre 022015027120.                  


