
16. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXA PER AUTORITZACIÓ
PER A UTILITZAR L'ESCUT, EL LOGOTIP I L'ESLÒGAN MUNICIPAL EN PLAQUES,

PATENTS I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS

ARTICLE 1. FONAMENT
D’acord amb el que es disposa en els articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i amb l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals s'estableix la taxa
per la utilització de l'escut, logotip i eslògan del municipi.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

1. Serà objecte d'aquesta exacció l'ús de l'escut municipal de Vinaròs, el seu logotip o l'eslògan en plaques,
patents, distintius anàlegs, ja siga de caràcter oficial o particular.

2. No estaran subjectes els vehicles oficials que presten servei a les Administracions públiques, els de l'Ajunta-
ment de  la  imposició,  ni  els  de  els  contractistes  o  concessionaris  d'aquest  Ajuntament  que per  disposició
contractual han d'incorporar l'escut d'aquest municipi.

3. Tampoc ho estaran els vehicles d'autoritats i representants diplomàtics estrangers, a condició de reciprocitat.

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius contribuents les persones naturals o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article
33 de la Llei general tributària:

a) Que per imperatiu legal estiguen obligats a l'ús de plaques, patents i distintius oficials expedits per
l'Ajuntament de Vinaròs, amb excepció dels contractistes assenyalats en el paràgraf 2 de l'articule 2º.

b) Que voluntàriament desitgen utilitzar l'escut d'aquest municipi en marques de fabriques,  capça-
leres, noms comercials, raons socials, anuncis, etiquetes i en general en qualsevol mitjà de propaganda
industrial o mercantil que s'utilitze.

ARTICLE 4. QUANTIES

L'import de les quotes és el fixat en la següent:

1. Per l'ús d'Escut de Vinaròs, logotip i/o de l’eslògan en marques de fabrica, capçaleres, etiquetes, raons comer-
cials, anuncis comercials i en general en quants mitjans de propaganda industrial o mercantil, se satisfarà a
l'any 30,05 euros (5.000 ptes.).

ARTICLE 5. MERITACIÓ

La quota anual, per la utilització de l'escut, logotip i/o de l’eslògan es reportarà inicialment el mateix dia des
que se n’entenga autoritzat l’ús i, posteriorment, el primer dia de cada any natural.

ARTICLE 6. EXEMPCIONS

Estan exempts del pagament d'aquesta taxa els distintius que es concedisquen gratuïtament per l'Alcaldia per a
ús no industrial ni mercantil, com a adhesius de vehicles i altres que s'utilitzen i/o distribuïsquen com a part de
campanyes de promoció turística.



ARTICLE 7. NORMES I GESTIÓ

1. Les persones interessades en l'ús de plaques, patents i distintius anàlegs hauran de sol·licitar-ho de l'Adminis-
tració municipal, ajustant-se el seu nombre i dimensions a les disposicions establides en les ordenances munici-
pals.

2. En els altres casos (etiquetes, capçaleres, marques de fàbrica, anuncis, noms comercials, raons socials i en
general en qualsevol mitjà de propaganda industrial o mercantil) els sol·licitants hauran de presentar a l'Admi -
nistració municipal un croquis, disseny o dibuix expressiu de les dimensions que s’empraran.

3.  L'Administració  municipal  no  concedirà  cap  autorització  per  a  l'ús  de  l'escut  municipal,  logotip  i/o  de
l’eslògan amb caràcter d'exclusiva per a determinada indústria o comerç o una altra activitat.

4. Anualment es formarà el padró de distintius subjectes al pagament d'aquesta taxa.

5. Les persones obligades al pagament de la taxa hauran de sol·licitar de l'Administració l'alta juntament amb la
corresponent autoliquidació efectuada en forma i manera que indique l'Ajuntament i que produirà efecte tan
prompte com s'haja concedit la pertinent autorització municipal.

6. Les baixes en aquest padró produiran efecte a partir del primer de gener de l'exercici següent.

ARTICLE 8. INFRACCIONS I SANCIONS

1. Seran considerats infractors d'aquesta exacció les persones que, amb obligació de pagament d'aquesta taxa
feren ús de l'autorització municipal en forma diferent a la declarada.

2. Seran considerats defraudadors d'aquesta exacció els que, sense autorització municipal, feren ús de l'escut
municipal, del logotip i/o de l’eslògan en activitats que hagen de tributar sense haver sol·licitat l'autorització
municipal.

3. Aquestes infraccions se sancionaran d’acord amb el que es disposa en els articles del 77 al 89 de la Llei
general tributària.

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 20 de desembre del 2001, ha entrat en vigor l'1 de
gener del 2002 i  hi romandrà mentre no siga derogada total o parcialment.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 29 de desembre del 2001.


