
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA DE LA TAXA PER 
UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL. 
 
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 disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per 
Utilització de l'Escut del Municipal, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'autorització per utilitzar l'Escut del Municipi 
en plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capçaleres, logotips, 
etiquetes i altres de diferents anàlegs, amb fins particulars i a instància dels interessats. 
2 .- No estarà subjecta a aquesta Taxa la utilització de l'Escut del Municipi que hagi 
estat imposada amb caràcter obligatori per aquest Ajuntament. 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats, a què 
es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària, titulars de l'autorització per 
a l'ús de l'Escut del Municipi. 
 
Article 4t. Responsables. 
1 .- Respondran solitàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003 
General Tributària. 
 
Article 5è. Exempcions. 
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses que 
explotin serveis públics municipals amb caràcter de monopoli. 
 
Article 6è. Quota tributària. 
1 .- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i 
irreductible per la concessió, i successió en la titularitat, de l'autorització, i per la 
utilització de l'escut d'acord amb la següent Tarifa: 
a) Per la concessió de l'autorització ........................................................................ 7,55 €. 
b) A més, per la utilització de l'escut, cada any ...................................................... 2,16 €. 
2 .- Les referides quotes no seran objecte de cap modificació alguna. 
 
Article 7è. Meritació. 
1 .- En els casos a què 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 del 
escut del municipi. 
2 .- La quota anual per utilització de l'escut que meritarà inicialment el mateix dia des 
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, un 
cop concedit, s'entendrà tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu titular no 
renunciï expressament a aquella. 
2 .- La concessió de l'autorització d'ús de l'Escut del Municipi s'entendrà atorgada a la 
persona o entitat que l'hagi sol·licitat, de manera que qui els succeeixin hauran d'obtenir 
novament l'autorització i pagar les quotes corresponents per aquesta Taxa. 
 
Article 9è. Ingrés de la taxa. 
1 .- Quan s'aprovi la concessió o successió de l'autorització, el pagament de la quota 
s'efectuarà prèvia liquidació per a ingrés directe que inclourà la que assenyala l'article 
6è 1.a) i la quota anual de l'exercici en què té lloc la referida concessió o successió 
(article 6è 1. B), i, que serà degudament notificada perquè es procedeixi al seu ingrés en 
els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de la 
Llei 58/2003 General Tributària. 
 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al 
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30 
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per 
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves 
modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, a 4 de gener de 2012. 
 

El Batle,     El Secretari, 
 
 
 
 
  Sgt. Juan Albertí Sastre.  Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 
 
 
 
 


