Ajuntament de Térmens
___________________________________________________________

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17

TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES IDENTIFICADORES DE LES
FINQUES URBANES

Article 1r.- CONCEPTE
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
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 estableixen els articles 15 a 19 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la instal.lació de plaques
identificadores de les finques urbanes, que es regularà per la present Ordenança,
les normes de la qual s'ajusten al previst en l'article 57 de l'esmentada Llei.
Article 2n.-FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'instal.lació de placa
identificadora de les finques urbanes on figurin nombres cardinals.
Article 3r.- SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre

General Tributària, que siguin propietaris dels béns immobles urbans, estiguin o no
edificats i sigui quin sigui el seu caràcter (industrial, comercial, habitatge, etc.)
2. Tenen la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent propietari,
l'arrendatari, usufructuari o ocupant de l'immoble, el qual podrà repercutir les
quotes satisfetes sobre el propietari.
Article 4t.- RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast que s'assenyala en l'article 40 de la Llei General
Tributària.
Article 5è.- EXEMPCIONS
No es considera cap exempció ni bonificació a l'exacció de la present taxa.
Article 6è.- BASE IMPOSABLE
La base imposable d'aquesta taxa la constitueix el nombre de mòduls urbans que
integren la finca.
Article 7è.- QUOTA
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a la base imposable esmentada, la
següent tarifa:
- Per cada mòdul que requereixi identificació......................... 22 €
Article 8è.- ACREDITAMENT
1. La taxa s'acredita i naix l'obligació de contribuir pel fet que sigui instal.lada placa
identificativa del nombre que correspon a la finca urbana.

Article 9è.- INFRACCIONS I SANCIONS
Tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que
a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa l'article 77 i
següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 4 de
novembre de 1993, va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i s’aplica des del primer de gener de 1994. Aquesta
ordenança continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació
expressa. En cas de posteriors modificacions parcials, els articles no modificats
restaran vigents.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquesta taxa, seran
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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