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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA MARCA I 

 RESERVA DE LA BIOSFERA 
 

ARTICLE 1. Fonament Legal i Naturalesa 
 
Fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Espanyola, 

articles 15 a 27, i 57 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aquesta ordenança regula la taxa per la utilització de la marca i 

 Reserva de la Biosfera 
 
ARTICLE 2. Fet Imposable 

 
Reserva de la 

Biosfera per part dels productors o promotors, establiments i entitats inclosos en el 
itin. 

 
ARTICLE 3. Subjecte Passiu 
 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o 

general tributària, que utilitzin la marca i el logotip en benefici particular i que 
 

 
 
ARTICLE 4. Quota Tributària 
 

La taxa a abonar serà la següent: 
 

 
 
Una quota única de:  200,00   
 
b) Pel manteniment, promoció i difusió de la marca, anualment, segons la següent 
taula: 
 

 Quota anual 
Empresa de menys de 5 treballadors 50,00 
Empresa de entre 6 i 15 treballadors 100,00 
Empresa de entre 16 i 50 treballadors 200,00 
Empresa de més de 50 treballadors 500,00 
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anualment i a jornada completa, per la qual cosa, aquelles empreses amb treballadors 
contractats de forma temporal i/o jornada reduïda, el número de treballadors es 
calcularà respecte a un any de treball i jornada completa. 
 
 

ARTICLE 5. Exempcions 
 

Estaran exempts de pagament de la taxa aquelles entitats que utilitzin el logotip amb 
finalitats promocionals, culturals i div
econòmic. 
 

ARTICLE 6. Meritació 
 

 

contracte, com a tràmit imprescindible per a la seva formalització. 
 
En aquest moment 

promoció i difusió de la marca. 
 

cobrar les quotes anuals 
posteriors que es meritaran 
26.1 i 2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

ARTICLE 7. Infraccions i Sancions 
 

desembre, general tributària, en concret, els articles 181 i següents, i les disposicions 
que la desenvolupin. 

 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província  romanent en 
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
Amposta, febrer de 2015 


