Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14-B

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI
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 per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), i 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 aquesta Ordenança.
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 subjecte a aquesta taxa la utilització de l'escut del municipi que aquest
Ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori.
Article 3r. Subjectes passius
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. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals en els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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.
Article 5è. Beneficis fiscals
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses
que explotin serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli.
Article 6è. Quota tributària
D’acord amb la tarifa següent:
Concepte
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Article 7è. Acreditament
1. En els casos als quals es refereix 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. La taxa a què es refereix l’article 6 s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es
presentarà quan es formuli la sol·licitud d’autorització de l’escut municipal.
2. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
Article 10. 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 disposen els
articles 55 i següents de l’Ordenança General, així com la normativa aplicable a la
Llei General Tributària.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
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.
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Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 17 d’octubre
de 2017 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

El secretari acctal.,

Vist i plau
l’alcaldessa
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