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Ordenança fiscal núm. 8 
 
 

Taxa per a l’autorització d’utilitzar en plaques,  
patents i altres distintius anàlegs l’escut del municipi 

 
  
 Article 1.-   Fonament i naturalesa 

D’acord amb els 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 del règim local, i de conformitat amb el que es disposa 
en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per a l’autorització d’utilitzar en plaques, patents i altres distintius anàlegs l’escut 
del municipi, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen 
al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2.-   Fet imposable 

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.   
 
 
Article 3.-   Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
titulars de l’autorització per a l’ús de l’escut del municipi. 
 
 
Article 4.-   Responsables 

La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o entitats 
de les obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els supòsits establerts 
als articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i de 
conformitat amb el procediment establert a la mateixa, atenen a les especificacions 
regulades a l’Ordenança Fiscal General d’aquest Ajuntament. 
 
 
Article 5.-   Quota tributària 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreduïble 
per a la concessió i la successió en la titularitat, de l’autorització i per a la utilització de 
l’escut d’acord amb la tarifa següent: 
 

 Euros 
A) Per a la concessió de l’autorització .................................................. 787,50 
B) A més, per a la utilització de l’escut, cada any ............................... 391,70 
C) Plaques d’entrada i sortida de vehicles .......................................... 31,68 
D) Per a la utilització de l’escut del municipi en impresos, per cada 

autorització i any, els 1.000 exemplars ………………................... 15,85 
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E) Subministrament emplenat del rètol normalitzat d’obligatòria 
instal·lació a les obres …………………………………………........ 31,68 

 

 
Article 6.-   Meritació   

1.- En els casos als quals es refereix la lletra A) de l’article anterior, la taxa  es merita i 
neix l’obligació de contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi l’ús. 
 

2.- La quota anual per a la utilització de l’escut es meritarà inicialment el mateix dia a 
partir del qual s’entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer dia de cada 
any. 
 
 
Article 7.-   Declaració 

L’autorització per a 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.  
 
 

Article 8.-   Ingrés de la taxa 

1.- Quan s’aprovi la concessió o la successió de l’autorització, el pagament de la quota 
s’efectuarà mitjançant una liquidació prèvia per a ingrés directe que inclourà la que 
assenyala l’article 6è.A) i la quota anual de l’exercici en el qual es realitza la concessió 
o successió referida (article 6è.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.B) s’ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis de 
recaptació d’aquesta mena de liquidacions.  
 
 

Article 9.-   Infraccions i sancions 

La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà 
a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació 
expresses.  
 


