
                                                                                                           

       
 
 

 
 
 
 
 
                               ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
 TAXA PER AUTORITZACIÓ PER A UTILITZAR EN PLAQUES, PATENTS I ALTRES 

DISTINTIUS ANÀLEGS, L'ESCUT MUNICIPAL 
 
 

ARTICLE 1.-  FONAMENT I NATURALESA 
 
Aquest Ajuntament, en ús de les seues facultats i conforme al que es disposa en 

l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 
57 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i en compliment del que es disposa en els articles 15 al 19 
tots ells del propi Reial decret legislatiu 2/2004  s'estableix la Taxa per utilització de l'escut 
municipal que es regirà per la present Ordenança Fiscal i la Fiscal General sobre Gestió, 
Recaptació i Inspecció de Tributs Locals. 

 
ARTICLE 2.-  FET IMPOSABLE 
 
1.- Serà objecte d'aquesta exacció l'ús de l'escut municipal de Sant Joan d'Alacant, en 

plaques, patents, distintius anàlegs, ja siguen de caràcter oficial o particular. 
2.- No estaran subjectes els vehicles oficials de l'Estat Español, els de l'Ajuntament 

de la imposició ni dels contractistes d'aquest Ajuntament que per disposició contractual han 
d'incorporar l'escut d'aquest municipi 

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

ARTICLO 3.-  SUBJECTES PASSIUS 
 



 

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques: 
a) Que per imperatiu legal vengen obligats a l'ús de plaques, patents i distintius 

oficials expedits per l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb excepció dels contractistes 
assenyalats en el paràgraf 2 de l'article 2º. 

b) Que voluntàriament desitgen utilitzar l'escut d'aquest municipi en marques de 
bolígrafs, capçaleres, noms comercials, raons socials, anuncis i etiquetes i en general en 
quants mitjans de propaganda industrial o mercantil s'utilitzen. 

 
 
ARTICLE 4.-  RESPONSABLES 
 

     1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques al fet que es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

     2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits 
i amb l'abast que assenyala l'article assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.  

 
 
           ARTICLE 5.- EXEMPCIONS 
  
          Estan exempts del pagament d'aquesta Taxa els distintius que es concedisquen 
gratuïtament per aquesta Alcaldia per a ús no industrial ni mercantil, com a adhesius de 
vehicles que ostenten l'anagrama “Sant Joan D´*alacant”, sense cap altra addició. 
 
 

ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
L'import de la quota és el fixat en la següent TARIFA: 
1.- Per l'adquisició de dos discos de gual permanent, degudament enumerats en 

aquells supòsits autoritzats per l'Ordenança Reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a 
través de les voreres, i per una sola vegada s'abonaran 30,90 euros. 
 
 
 



                                                                                                           

       

 
 
 

2.- Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en aquest article 
es *podran incrementar amb l'Índex de Preus al Consum interanual del mes de setembre, 
d'acord amb les dades certificades per l'Institut Nacional d'Estadística. 

 
 

ARTICLE 7 .- MERITACIÓ 
  
1.- En el cas de l'apartat 1 al fet que es refereix l'article anterior la Taxa es reportarà 

i naix l'obligació de contribuir una vegada autoritzada l'entrada de vehicles per una sola 
vegada. 
 

ARTICLE  8.- DECLARACIÓ I INGRÉS 
 

 1.- Les persones interessades en l'ús de plaques, patents i distintius anàlegs hauran de 
sol·licitar-ho de l'Administració Municipal, ajustant-se el seu nombre, dimensions a les 
disposicions establides en les Ordenances Municipals. 
 2.- En els altres casos (etiquetes, capçaleres, marques de fàbrica, anuncis, noms 
comercials, raons socials i en general en quants mitjans de propaganda industrial o 
comercial), els sol·licitants hauran de presentar en l'Administració Municipal croquis, disseny 
o dibuix expressiu de les dimensions que van a emprar-se. 
 3.- L'Administració Municipal no concedirà autorització alguna d'ús d'escut municipal 
amb caràcter d'exclusiva per a determinada indústria o una altra activitat. 
 4.- Anualment es formarà el padró de distintius subjectes al pagament de la Taxa. 
 5.- Les persones obligades al pagament de la mateixa hauran de sol·licitar de 
l'Administració l'alta en el mateix, que produirà efecte tan aviat s'haja concedit la pertinent 
autorització municipal. 
 6.- Les baixes en aquest Padró que igualment hauran de ser sol·licitades pels inclosos 
en ella, solament produiran efecte a partir del primer de gener de l'exercici següent. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS 
  
         1.- Seran considerats infractors d'aquesta exacció les persones que obligades al 
pagament d'aquesta Taxa feren ús de l'autorització municipal en forma diferent a la 
declarada. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

1.- La present Ordenança, que consta de nou articles va ser aprovada pel Ple: 
          - Provisionalment en data 5 de novembre de 1990. 
          - Definitivament en data 15 de febrer de 1991. 
 
 2.- La present Ordenança començarà a regir a partir d'un de gener de 1991 i 
continuarà en endavant fins que l'Ajuntament aprove la seua modificació o derogació. 
  

La present Ordenança, modificada inicialment  pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 18 d'abril de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 11 de juny 
de 2013, regirà i començara aplicar-se des de l'endemà a la seua publicació i   es mantindrà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. B.O.P. nº  114 de 18 de juny de 2013               

 
 

En Sant Joan, d´Alacant, a  
 
      L'ALCALDE ACCTAL                                                     EL SECRETARI 


