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REGLAMENT DE L’ÚS LEGAL DE LA MARCA 
"BENICÀSSIM"

TÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

1.1 El present Reglament té com a objecte l’establiment i regulació dels continguts 
següents: 

a) Les condicions d’accés i adjudicació de les corresponents autoritzacions d’ús 
total o parcial de la marca  Benicàssim  amb el seu distintiu gràfic tal com es 
reprodueix en l’annex I d’aquest Reglament.

b) Condicions d’ús de la marca.

c) Creació i regulació d’un Registre d’Usuaris de la Marca.

d) Mesures de control de l’ús de la marca.

e) Procediment de revisió.

Article 2. Titularitat de la marca

2.1 La marca Benicàssim i els distintius que la representen tenen la qualificació de 
béns de naturalesa patrimonial, i són propietat de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Benicàssim.

2.2 En l’actualitat la marca Benicàssim es troba inscrita en el Registre de Marques 
de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques amb el número d’expedient M 2632872.

2.3 El titular es reserva el dret a registrar nous signes distintius, o ampliar l’àmbit 
aplicatiu o territorial de l’actualment inscrit.

2.4 El titular de la marca garanteix a les persones autoritzades a usar-la l’existència 
de  la  marca,  i  la  vigència  de  la  seua  inscripció  en  el  Registre  de  Marques  de  l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques. 

Article 3. Domicili del titular

El titular de la marca té el domicili a Benicàssim (Castelló), carrer Metge Segarra, 
núm 4.

Article 4. Règim jurídic
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4.1 La concessió de les autoritzacions d’ús de la marca es regirà  per la Llei  de 
Patrimoni  de  les  Administracions  Públiques  i,  en  allò  que  no  s’hi  preveja,  per  la  Llei  de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

4.2 Les qüestions relatives a la utilització de la marca es regiran per les disposicions 
contingudes en el present Reglament, per les clàusules contingudes en el contracte de cessió 
d’ús que se subscriga, si escau, i pels preceptes de la Llei  17/2001 de Marques o la que es trobe 
vigent  en  el  seu  moment,  així  com  per  les  normes  internacionals  aplicables  als  títols  de 
propietat industrial amb efectes a Espanya. 

Article 5. Àmbit d’aplicació de la marca

5.1 La marca objecte del present reglament queda constituïda com a distintiu turístic 
del municipi de Benicàssim, per a la promoció de la seua imatge en distints sectors econòmics i 
la potenciació del bon nom del municipi per al foment de turisme i de l’activitat econòmica. 

5.2 La marca opera en els termes assenyalats en el present Reglament respecte dels 
següents productes i serveis: 

♦ Productes:

 publicacions, periòdics, diaris, revistes, fullets, catàlegs, llibres, manuals, 
adhesius,  fotografies,  articles  de  papereria,  reproduccions  gràfiques,  clixés 
d’impremta,  enquadernacions,  paper,  cartró  i  articles  d’aquestes  matèries  no 
compresos en altres classes. Objectes d’art gravats, objectes d’art litografiats, 
banderes de paper, banderins de paper, bolígrafs, àlbums, almanacs, calendaris, 
calcomanies, carpetes, cançoners, croms. 

 Peces de roba, calçat (excepte ortopèdic), barreteria.

♦ Serveis  de  publicitat,  gestió  de  negocis  comercials,  administració  comercial, 
serveis de treballs d’oficina, serveis d’organització de fires, amb fins comercials 
o  publicitaris,  serveis  d’anuncis  (fixació  de  cartells),  serveis  d’abonament  a 
periòdics (per a tercers), serveis de publicitat radiofònica, serveis de publicitat 
televisada, serveis de venda al detall en comerç d’articles de regal, serveis de 
venda al detall a través de xarxes mundials de comunicació d’articles de regal. 

♦ Serveis  de  transport,  embalatge  i  magatzematge  de  mercaderies,  serveis 
d’organització de viatges i excursions, serveis de visites turístiques, serveis de 
lloguer de vehicles. 

♦ Serveis d’organització d’activitats culturals, recreatives, d’oci, d’entreteniment, 
esportives i formatives, serveis d’organització e exposicions amb fins culturals, 
recreatius i educatius, serveis d’informacions en matèria d’entreteniment. 

♦ Serveis de campaments de vacacions (hostalatge), serveis d’hostalatge temporal, 
serveis de restauració (alimentació), serveis de guarderies infantils, serveis de 
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cases de retir (asil per a persones majors), serveis de menjars preparats, serveis 
de lloguer de sales de reunions, serveis de reserva d’allotjament temporals. 

♦ Serveis  personals  i  socials  prestats  per  tercers  destinats  a  satisfer  necessitats 
individuals, serveis de seguretat per a la protecció de béns i de persones. 

5.3 L’ús de la marca es limitarà a l’establiment o activitat per al que expressament 
haja  sigut  autoritzat.  En  queda  prohibida  la  utilització  per  altres  establiments,  activitats  o 
serveis proporcionats pel mateix titular, excepte autorització expressa de l’Ajuntament. 

Article 6. Persones Legitimades per a l’ús de la marca

6.1 Poden utilitzar la marca les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments 
comercials o prestadors de serveis que complisquen els requisits que s’assenyalen en el present 
Reglament i hagen sigut autoritzats expressament pel titular de la marca. 

6.2 Les persones que hagen sigut autoritzades per a l’ús de la marca no poden cedir 
o llicenciar els drets que se’ls han concedit ni parcialment ni totalment. 

Article 7. De la vinculació dels sol·licitants

7.1 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació del contingut del 
Reglament.

7.2 El Reglament de la Marca no pot considerar-se com una oferta unilateral de 
contracte.

7.3 L’autorització d’ús concedida per l’Ajuntament no eximeix el sol·licitant del 
compliment de la normativa que li siga aplicable segons la seua activitat. 

7.4 La concessió de l’autorització d’ús no generarà, ni a favor de l’interessat ni de 
tercers, drets o prerrogatives diferents dels expressament assenyalats en el present Reglament. 

7.5 Els autoritzats per a utilitzar la marca són els únics responsables dels defectes 
dels  productes o de les irregularitats  que presenten els  seus serveis,  i  no poden en cap cas 
responsabilitzar en titular de la marca per això. 

L’autoritzat  a l’ús de la marca assumeix per compte propi les indemnitzacions i 
perjuís ocasionats a tercers que es deriven de les seues accions o omissions. 

Article 8. Principi de conservació del Reglament

8.1 En cas de declarar-se nul·la alguna de les disposicions d’aquest Reglament, la 
nul·litat  té  un  abast  limitat  a  les  normes  afectades,  i  queden en  plena  vigència  la  resta  de 
disposicions. 
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TÍTOL II. DE LES AUTORITZACIONS D’ÚS

CAPÍTOL I. GESTIÓ I TRAMITACIÓ 

Article 9. Sol·licitud

9.1 Les persones físiques o jurídiques que desitgen optar a les Autoritzacions d’ús 
de la  marca  han de presentar  sol·licitud  davant  de l’Ajuntament  de Benicàssim,  dirigida  al 
Departament de Turisme, d’acord amb els formularis oficials que es facilitaran a este efecte, 
acompanyats amb les dades i documentació que s’hi requerisca. 

9.2 La presentació pot realitzar-se de físicament davant del Registre d’Entrada situat 
a les dependències  municipals  o bé electrònicament  a través d’Internet,  quan així  ho tinga 
acordat l’Ajuntament, cas en què s’assigna igualment un número d’entrada.  

Les sol·licituds a través d’internet han d’adjuntar tots els documents requerits en 
format electrònic, sense perjudici que amb posterioritat l’administració puga requerir-los per a 
la presentació del suport paper si es considera necessari. 

Article 10. Requisits per a sol·licitar l’autorització d’ús de la marca

10.1  Les  persones  físiques  o jurídiques  interessades  a  utilitzar  la  marca  han  de 
complir els requisits següents: 

♦ Tindre  plena  capacitat  d’obrar.  Excepcionalment  poden  concedir-se 
autoritzacions a unions temporals d’empresaris que es constituïsquen per a la 
prestació de serveis compresos en l’art. 5.2 sempre que complisquen amb els 
altres requisits. 

♦ Dur a terme activitats empresarials o comercials relatives als productes o serveis 
descrits en l’apartat 5.2 d’aquest Reglament. 

♦ Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.  
♦ No incórrer en elles cap de les causes de prohibicions de contractar arreplegades 

en l’art. 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

10.2 Per al cas que l’Ajuntament de Benicàssim opte per ampliar l’àmbit aplicatiu o 
territorial dels distintius objecte del present reglament, els que ja tenen l’autorització d’ús poden 
optar a utilitzar els nous registres acreditant, mitjançant declaració jurada, que hi concorren les 
circumstàncies que al seu dia van afavorir l’autorització d’ús.

10.3 El paràgraf anterior ho és sense perjudici que, en funció de l’especialitat dels 
ciats nous registres l’Ajuntament de Benicàssim considere necessària o convenient la revisió 
dels requisits actualment exigibles, i en aquest cas confeccionaria un nou reglament per a la 
seua autorització.
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Article 11. Paràmetres valorables

Per a l’accés a l’autorització d’ús de la marca l’Administració tindrà en compte les 
variables següents:

♦ Característiques  dels productes o  serveis que es presten, amb especial atenció a 
aquells que afavorisquen o promoguen el turisme. 

♦ Consumidors a qui van dirigits els serveis.

♦ Àmbit de desenvolupament del servei o de distribució del producte.

♦ Repercussió sobre la imatge del municipi.

Article 12. Documents de la sol·licitud

12.1 Les sol·licituds per a la concessió de les autoritzacions d’ús han de seguir el 
model oficial que s’adjunta com a annex II i que està disponible en la pàgina web del municipi 
www.benicassim.es. 

12.2  Els  sol·licitants  han  de  presentar  amb  el  formulari  de  sol·licitud  la 
documentació següent: 

♦ Fotocòpia del CIF en el cas que el sol·licitant siga una persona jurídica, i del NIF en 
cas de tractar-se d’una persona física.

♦ Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si és el cas. 
♦ Memòria,  amb  una  breu  descripció  de  l’activitat  que  es  du  a  terme  i  d’aquells 

productes o serveis que s’identificaran amb la marca.
♦ Altres documents que es consideren apropiats  per a l’acreditació del compliment 

dels requisits del sol·licitant i dels paràmetres valorables descrits en l’article anterior. 

12.3 Tots els  documents han de ser originals o fotocòpies compulsades. 

Article 13. Esmena

Si la  sol·licitud  és  incompleta  o  presenta  errors  esmenables,  s’ha de requerir  la 
persona interessada perquè en un termini de 10 dies la corregisca, amb indicació que, si no ho 
fa, es considerarà que desisteix de la petició. 

Article 14. Òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment

14.1 L’òrgan competent per a la Instrucció del procediment de concessió de les 
autoritzacions és el Departament  de Turisme de l’Ajuntament de Benicàssim. 
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14.2 La resolució del procediment correspon a l’alcalde o a l’òrgan en qui delegue 
les competències.

Article 15. Procediment
 
15.1  Cada  una  de  les  sol·licituds  serà  objecte  d’estudi  i  avaluació  per  l’òrgan 

d’instrucció. 

15.2 L’òrgan d’instrucció pot realitzar tots els actes que considere necessaris per a 
la  determinació,  coneixement  i  comprovació  de  les  dades  en  virtut  dels  quals  haja  de 
pronunciar-se la resolució. 

Article 16. Resolució
 
16.1 El termini per a resoldre és de sis mesos, entenent que si en aquest període no 

s’ha emés resolució expressa, la sol·licitud queda desestimada per silenci administratiu negatiu. 

16.2 El compliment de tots els requisits exigits en el present reglament no garanteix 
l’obtenció de l’autorització. 

16.3 L’Administració es reserva el dret de valorar la conveniència de la concessió 
segons la finalitat de la marca, per a la conservació de la bona imatge del municipi. 

Article 17. Publicació

La concessió de les autoritzacions d’ús serà exposada de manera pública al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Benicàssim, així com en la pàgina web del consistori. 

CAPÍTOL II.  DRETS I OBLIGACIONS

Article 18. Drets

18.1 La concessió de les autoritzacions d’ús permet als titulars utilitzar la marca 
Benicàssim en els productes i serveis per als quals s’haja concedit,  així  com per a la seua 
promoció,  difusió  i  distribució,  amb  escrupolós  respecte  als  límits  establits  en  el  present 
Reglament.

18.2 Les autoritzacions d’ús es concedeixen per un període de tres anys, susceptible 
de pròrroga previ tràmit de revisió. 

Article 19. Obligacions
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Els titulars de les autoritzacions d’ús han de complir les obligacions següents: 
1. Mantindre’s  en  el  compliment  dels  requisits  d’acord  amb  els  quals  se’ls  ha 

concedit l’autorització.

2. Dur a terme un ús de la marca de mode efectiu. 

3. En cas de tindre coneixement d’una infracció o utilització il·lícita de la marca de 
garantia, posar-ho immediat en coneixement del titular, comunicant-li les dades 
necessàries perquè puga exercir les accions pertinents. 

4. Satisfer una taxa segon que estableix la disposició transitòria segona d’aquest 
Reglament. L’Ajuntament de Benicàssim pot, si ho considera oportú, exceptuar-
ne el pagament, de manera general o particular.

L’incompliment  d’alguna  de  les  obligacions  pot  provocar  la  pèrdua  de 
l’autorització. 

TÍTOL III.- REGISTRE D’USUARIS DE LA MARCA

Article 20. Creació i gestió del registre
 
20.1  S’estableix  la  creació  d’un  Registre  d’Autoritzats  per  a  l’Ús  de  la  Marca 

Benicàssim que permeta la correcta gestió de les autoritzacions atorgades.

20.2 El responsable del fitxer i del tractament serà l’Excel·lentíssim Ajuntament de 
Benicàssim,  i  la  gestió  de  les  qüestions  relacionades  queda  encomanada  a  la  Regidoria  de 
Turisme. 

20.3 El fitxer de dades de caràcter personal que es genere ha de complir amb la Llei 
Orgànica 15/199 de Protecció de Dades.

20.4  Els  drets  d’accés,  rectificació  i  cancel·lació  poden  exercir-se  mitjançant 
comunicació dirigida a la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Benicàssim.

Article 21. Inscripció d’usuaris

21.1 Les sol·licituds d’inscripció, amb la documentació requerida, s’ha de dirigir a 
l’Ajuntament de Benicàssim en els impresos facilitats per aquest. 

21.2 Queda inscrit en el Registre d’Usuaris qui obtinga l’autorització d’ús. 

21. 3. En la inscripció han de figurar les dades següents: 

- Nom de l’usuari de la marca Benicàssim, domicili, DNI/NIF/CIF.
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- Data de concessió de l’autorització.

- Producte o serveis que s’identificaran amb la marca.

- Lloc on es prestaran els serveis o distribuiran els productes. 

- Durada temporal del servei, en cas que siga menor al període d’autorització previst 
en aquest reglament.

-  Qualsevol  altra  dada  necessària  per  a  la  millor  identificació,  localització  i 
qualificació de l’ús a què es destine la marca Benicàssim. 

És obligació de l’autoritzat comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les 
dades inscrites. 

TÍTOL IV.  MESURES DE CONTROL

Article 22. Mesures posteriors a la concessió de l’autorització

22.1  Per  a  la  vigència  de  les  inscripcions  en  els  corresponents  registres  és 
indispensable  complir  en  tot  moment  els  requisits  que  en  matèria  d’inscripció  estableix  el 
present Reglament. S’ha de comunicar al titular de la marca qualsevol modificació que afecte 
els requisits de la sol·licitud en el termini màxim de dos mesos des que es produïsca el canvi. El 
titular de la marca pot suspendre o anul·lar les inscripcions quan els titulars no s’atinguen a 
aquestes prescripcions.

22.2  La  Regidoria  de  Turisme  es  reserva  el  dret  a  dur  a  terme  les  actuacions 
tendents a constatar l’ús efectiu de la marca  Benicàssim en les condicions d’ús autoritzades i 
amb la finalitat establida en la sol·licitud d’inscripció.

TÍTOL V. PROCEDIMENT DE REVISIÓ

Article 23. Inici

23.1 El procediment  de revisió de la concessió de les Autoritzacions d’ús de la 
marca Benicàssim pot iniciar-se d’ofici per l’Administració local concedent o prèvia instància 
d’un tercer o del mateix interessat.

23.2  Qualsevol  persona  pot  instar  l’Administració  a  l’inici  del  procediment  de 
revisió al·legant  la concurrència  de les causes exposades en l’article  següent, i  ha d’aportar 
prova o indicis suficients.

Article 24. Causes de revisió
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Són causes suficients per a l’obertura del procediment de revisió les següents: 

-  La  finalització  del  termini  de  tres  anys  per  al  qual  va  ser  concedida 
l’autorització d’ús de la marca. 

- La pèrdua dels requisits d’entrada establits en el present Reglament.

- La variació substancial d’algunes de les condicions exposades en la sol·licitud.
 

- L’incompliment d’alguna de les obligacions que li corresponen en virtut del 
present reglament.

Article 25. Procediment

25.1 Presentada instància per un tercer, o iniciat d’ofici el procediment, es notificarà 
a  l’interessat  la  seua  obertura,  i  es  traslladaran  els  documents  que  es  troben  en  poder  de 
l’expedient.

Es concedirà  un termini  d’audiència  de 15 dies a l’interessat  perquè realitze  les 
al·legacions que considere oportuna i aporte la documentació necessària. 

Si transcorregut el termini no s’ha presentat en el procediment, continuarà amb la 
documentació i proves que es troben en poder de l’expedient. 

25.2 El  procediment  de revisió  implica  l’anàlisi  i  valoració  de les  condicions  i 
requisits que deté el sol·licitant en el moment d’instruir-se l’expedient. 

25.3 En els supòsits de revisió per finalització del termini de tres anys per al qual es 
va concedir l’autorització d’ús la persona interessada ha d’aportar novament la documentació 
requerida en la sol·licitud inicial, en cas que s’haja produït alguna variació en les condicions.

En aquells supòsits en què no hagen variat les condicions, pot aportar declaració 
jurada  per  la  qual  manifeste  estar  en  possessió  d’idèntics  requisits  i  condicions  que  en  el 
moment de la sol·licitud. 

Si no aporta la documentació en el tràmit d’audiència previst en l’apartat 25.1, es 
considerarà desistit en la sol·licitud i per tant no es renovarà l’autorització d’ús. 

Article 26. Òrgan competent

26.1 La Instrucció del procediment de revisió la durà a terme el Departament de 
Turisme de l’Ajuntament de Benicàssim.

26.2  La  resolució  del  procediment  de  revisió  correspondrà  a  l’Alcaldia  de 
l’Ajuntament de Benicàssim o a l’òrgan en qui delegue aquestes funcions. 
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Article 27. Finalització

Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment de revisió sense emetre una 
resolució expressa, s’entendrà no renovada l’autorització d’ús.

TÍTOL VI. RESERVA D’ACCIONS

Article 28. Reserva d’accions

L’Ajuntament de Benicàssim fa expressa reserva de les accions que crega oportunes 
per a la millor defensa dels seus drets i interessos, particularment per a la defensa de la marca 
objecte del present Reglament. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA.  En  aquells  supòsits  en què ja  s’estiga  usant  aquesta  marca  amb el 
consentiment tàcit del titular de la marca  Benicàssim s’haurà de concórrer al procediment de 
concessió en un termini  de tres  mesos  des de la  publicació  del  present  Reglament.  En cas 
contrari passaran a estar en una situació no autoritzada d’ús, i l’Ajuntament podrà iniciar d’ofici 
o prèvia denúncia els procediments de control previstos en el present reglament, així com les 
accions de qualsevol mena previstes en la llei de marques. 

SEGONA. En referència a l’apartat 4 de l’article 19 referit a l’obligació dels titulars 
de  les  autoritzacions  d’ús  inscrites  de  satisfer  una  taxa  per  l’ús  de  la  marca  Benicàssim, 
s’estableix  l’exempció  del  pagament  de la  taxa  durant  els  tres  primers  anys,  a  comptar  de 
l’entrada  en  vigor  del  present  Reglament.  Una  vegada  finalitzat  el  termini  previst  podrà 
prorrogar-se en el temps l’exempció sense necessitat de modificar el present Reglament.
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ANNEX I

Reproducció gràfica de la marca “Benicàssim”
M2632872
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ANNEX II

Ajuntament de Benicàssim
Departament de Turisme

Nom Cognoms

Domicili

DNI              Tel.                                  Fax

Adreça electrònica

En  nom  i  representació  de  la  mercantil*  (Empleneu-ho  només  en  cas  de  ser  persona  
jurídica)

Raó social

NIF Domicili

Tel. Fax Adreça electrònica

Segons consta acreditat en el poder que s’adjunta. 

Domicili  a l’efecte de notificacions* (Empleneu només si és diferent de l’anterior) 

Domicili

Tel. Fax Adreça electrònica

Tenint ple coneixement del Reglament de la Marca Benicàssim i manifestant que 
concorren  en la  seua  persona (física  o  jurídica)  els  requisits  exigits  en la  citada  regulació, 
SOL·LICITA AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LA MARCA BENICÀSSIM  M 2632872 per a les 
següents  activitats  o  productes,  amb  plena  acceptació  de  les  condicions  establides  en  el 
Reglament.
Serveis a què identificarà (Breu descripció)

Productes a què s’incorporarà la marca (Breu descripció)

En compliment de la Llei 15/1999 de Protecció de dades Personals se l’informa que 
les dades que amb fins administratius, de gestió,  turístics i comercials, es demanen a través 
d’aquest  formulari  seran  incorporades  al  Registre  d’Usuaris  de  la  Marca,  titularitat  de 
l’Ajuntament  de Benicàssim,  i  que  l’autoritza  a  comunicar  les  seues  dades  a  tercers  per  a 
idèntiques finalitats.
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L’Ajuntament de Benicàssim, com a destinatari i responsable del fitxer, s’obliga a 
adoptar  els  mitjans  i  mesures  de  seguretat  oportuns  per  a  la  salvaguarda  de  les  dades  ací 
demanades.  Els  drets  d’accés,  cancel·lació,  rectificació  i  oposició  que  l’assisteixen  poden 
exercir-se en la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Benicàssim, situada al carrer Sant 
Tomàs, núm. 74-76, Benicàssim, 12540, Castelló. 

(Data i firma)

Benicàssim, 30 d’abril de 2009

L’ALCALDE,

 Francesc Colomer i Sánchez

DILIGÈNCIA:  La pose jo,  el  secretari  de la  corporació,  per a fer  constar  que 
aquest Reglament va ser aprovat en sessió plenària de data 29 de novembre de 2007 i va ser 
publicat en el BOP núm. 18, de data 7 de febrer de 2008.

Així mateix es fa constar que el citat Reglament es modificà per acord plenari de 
data 30 d’abril de 2009, publicat en el BOP núm. 81 de data 4 de juliol de 2009.

Benicàssim, 13 de juliol de 2009.

EL SECRETARI GENERAL,

Maximiliano Calle Rivero
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