Ordenança fiscal número 21

TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, DE LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT MUNICIPAL I
D’ALTRES DISTINTIUS

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.b) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la utilització de l’escut del Municipi,
que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) La concessió de plaques amb l’escut municipal d’obligada col·locació.
b) L’autorització per a utilitzar l’Escut del Municipi en plaques, marques, logotips, etiquetes i altres
distintius anàlegs, amb fins particulars i a instància de part.

Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones
físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària següents:
1.- La persona o entitat titular de la llicència de gual permanent.
2.- Els titulars de l’autorització per a l’ús de l’Escut Municipal.

Article 4t. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, d’acord amb la següent tarifa:
Concepte
a) Per cada placa de gual permanent
b) Per la concessió de l’autorització de l’Escut Municipal
c) A més, per la utilització de l’Escut, cada any
d) Per cada placa de bicicleta (obligatòria i gratuïta)
e) Per cada placa de permís d’obres

Import
29,59 €
84,50 €
44,46 €
0,00 €
40,98 €

Article 5è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

Article 6è. Acreditació
L’autorització per a la utilització de l’Escut Municipal, una vegada concedida s’entendrà tàcitament i
anualment prorrogada mentre el seu titular no hi renuncïi expressament.
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Article 7è. Ingrés de la taxa
Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, llevat de la quota periòdica de l’apartat c) de l’article 4t.
que serà ingressada mitjançant rebut anual.

Article 8è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança general.

Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2010, entrarà
en vigor el dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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