ORDENANÇA FISCAL NUM. 8
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI
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 del règim local, i de conformitat amb el que es disposa de l’article 15 al 19 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL), aquest Ajuntament estableix la
taxa per la utilització de l'escut del municipi, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 57 del TRLHL.
Article 2 - Fet imposable
1- Constitueix el fet imposable de la taxa, l'autorització per a utilitzar l'escut del municipi i logotip del Patronat Municipal de
Turisme en plaques, marques, noms comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i d'altres distintius anàlegs, amb
finalitats particulars i a instància dels interessats.
2- No estarà subjecta a aquesta taxa, la utilització de l'escut del municipi que aquest Ajuntament hagi imposat amb caràcter
obligatori.
Article 3 - Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general
tributària, titulars de l'autorització per a l'ús de l'escut del municipi.
Article 4 - Responsables
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en endavant LGT).
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 LGT.
Article 5 - Exempcions
Gaudiran d'exempció subjectiva, aquells contribuents que
municipalitzats amb caràcter de monopoli.
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Article 6 - Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible per la concessió i la successió en la
titularitat de l'autorització i per la utilització de l'escut d'acord amb la tarifa següent:
a) Per la concessió de l'autorització
b) Per la utilització de l'escut cada any

51,50 €
103,00 €

Article 7 - Abonament
1- En els casos als quals es refereix la lletra A) del número 1 de l'article anterior, la taxa s'abona i neix l'obligació de
contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi l'ús de l'escut del municipi.
2- La quota anual per a la utilització de l'escut s'abona inicialment el mateix dia a partir del qual s'entengui que està
autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada any.
Article 8 - Declaració
1- L'autorització per a utilitzar l'escut del municipi s'atorgarà a instància de part i, una vegada concedida, s'entendrà tàcitament
prorrogada mentre el seu titular no hi renunciï expressament.
2- La concessió de l'autorització de l'ús de l'escut del municipi 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.
Article 9 - Ingrés de la taxa
1- Quan s'aprovi la concessió o la successió de l'autorització, el pagament de la quota s'efectuarà mitjançant liquidació
prèvia per ingrés directe i inclourà la que assenyala l'article 6è. 1.A) i la quota anual de l'exercici en què es realitza la
concessió o successió referida (article 6è. 1.B); cosa que es notificarà degudament quan hom procedeixi al seu ingrés en els
terminis que assenyala el Reglament general de recaptació.
Article 10 - 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 disposen els articles 181 i següents de la LGT.
Disposició final
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple en sessió de 29/10/2012 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 29/12/2012,
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2013, i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

