Ordenança Fiscal núm. 2.2. 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 en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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 de l'esmentada Llei.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'autorització per a utilitzar l'escut del municipi en
plaques, marques, noms o usos 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. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, titulars de l'autorització per a l'ús de l'escut del
municipi.
2. 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 acreditament de la taxa posterior a l’alta en el
registre de contribuents.

Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques
i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.

Article 5. Exempcions

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que explotin
serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli, així com, els taxis i els vehicles de
lloguer de passatgers, per tractar-se d’un servei públic amb l’ús obligatori del mateix.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual per la concessió de
l'autorització i per la utilització de l'escut d'acord amb les tarifes que es contenen en l’Annex
d’aquesta Ordenança.
2. Les autoritzacions es concediran per un termini de dos anys, transcorreguts aquests s'haurà de
sol·licitar una nova autorització.

Article 7. Acreditament
1. En els casos als quals es refereix la lletra a) del número 1 de l'article anterior, la taxa s'acredita i
neix l'obligació de contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi l'ús de l'escut del municipi.
2. La quota anual per la utilització de l'escut s'acreditarà inicialment el mateix dia a partir del qual
s'entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada any.
3. En el supòsit d’alta o baixa de l’autorització, la quota serà prorratejable per trimestres naturals.

Article 8. Declaració
1. L'autorització per utilitzar l'escut del municipi s'atorgarà a instància de part i, una vegada
concedida, s'entendrà tàcitament i anualment 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. Gestió
1. S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a l'acreditament,
i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
2. La liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment establert en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
3. En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les quantitats
dipositades.

Article 10. Ingrés de la taxa
1. Quan s'aprovi la concessió o la successió de l'autorització el pagament de la quota s'efectuarà
mitjançant prèvia liquidació per a ingrés directe que inclourà la que assenyala l’apartat a) de
l’annex de tarifes i la quota anual de l'exercici en el que es realitza la concessió referida a
l’apartat a) de l’annex de tarifes i que es notificarà degudament perquè hom procedeixi al seu
ingrés en els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
2. En els anys següents al de la concessió o successió de l'autorització, la quota que assenyala a
l’apartat b) de l’annex de tarifes s'ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis de
recaptació d'aquesta mena de liquidacions.

Article 11. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació, d'aquesta taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 12. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació
de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Article 13. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.

Disposició addicional
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
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2017 i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES
Concepte

EUR

a) Per la concessió de l’autorització
b) Per autorització i any

30,05
18,05

