ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI
Article 1r. 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 20 al 27 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
utilització de l'escut del municipi, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. 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 3r. Subjecte passiu
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.
Article 4t. Responsables
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36 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 40, 41, 42 i 43 de la Llei
General Tributària.

Article 5è. Exempcions
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars que explotin
serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli.
Article 6è. Quota tributària

16 – TAXA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL

Pàgina 1

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreduïble
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: 54,51 €, durant 5 anys produint-se la
caducitat una vegada transcorreguts els 5 anys, s’haurà de tornar a sol·licitar.
b)
Les empreses que per a comercialitzar els seus productes hagin d'utilitzar
l'escut, es farà mitjançant conveni.
Article 7è. 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.

Article 8è. 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 9è. Ingrés de la taxa
1.

Que 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'article 6è 1.a) i la quota anual de l'exercici en el que es realitza la
concessió o successió referida (article 6è 1.b), 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 l'article 6è 1.b) s’ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos
terminis de recaptació d'aquesta mena de liquidacions.

Article 10è. 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 183, 184, 185 i
concordants de la Llei General Tributària.
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Disposició final
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Roquetes, en la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2009 i publicada la seva
modificació al BOP de Tarragona número 287, de data 15 de desembre de 2009.
Roquetes, 30 de desembre de 2013
La secretària,

Vist i plau
L'alcalde,

Mercè Colomé Escurriola

Francesc A. Gas Ferré
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