
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
 
TAXA PER PUBLICITAT 
 

Article 1. Fonament i naturalesa

 
Fent ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i específicament, l´article 57 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei regul
de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la 
mateixa, aquest Ajuntament estableix les taxes de publicitat.
 

Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
 
1.  L’aprofitament especial 
subjectes passius i que es produeix per la instal·lació d’anuncis, portades, aparadors, 
vitrines, etc. en terrenys o instal·lacions de domini públic local.
 
2. A efectes d’aquesta Ordenança no e
que facin referència a la identificació de la persona o empresa titular de l’activitat i es 
trobin situats en establiments comercials o vehicles pertanyents a dites persones. 

 

Article 3. Subjectes passius

 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a  
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domi
local, mitjançant la instal·lació d’anuncis, portades, aparadors, vitrines, etc., en o 
terrenys o instal·lacions de domini públic local.
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger, estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol, i a comunicar la designació a 
l’Ajuntament. 
 

Article 4. Responsables 

 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els art. 38.1 i 39 de la 
Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 
 

Article 5. Acreditament de la taxa

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Fent ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i específicament, l´article 57 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei regul
de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la 
mateixa, aquest Ajuntament estableix les taxes de publicitat. 

 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 

 del domini públic local que beneficia de mode particular els 
subjectes passius i que es produeix per la instal·lació d’anuncis, portades, aparadors, 
vitrines, etc. en terrenys o instal·lacions de domini públic local. 

2. A efectes d’aquesta Ordenança no es consideraran publicitat els rètols o elements 
que facin referència a la identificació de la persona o empresa titular de l’activitat i es 
trobin situats en establiments comercials o vehicles pertanyents a dites persones. 

Article 3. Subjectes passius 

. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a  
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domi
local, mitjançant la instal·lació d’anuncis, portades, aparadors, vitrines, etc., en o 
terrenys o instal·lacions de domini públic local. 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger, estaran obligats a designar un 
ili en territori espanyol, i a comunicar la designació a 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els art. 38.1 i 39 de la 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària. 

Article 5. Acreditament de la taxa 
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L'obligació de pagar les quotes establertes en aquesta ordenança naixerà quan es 
contracti el servei de publicitat en qualsevol mitjà municipal.
 

Article 6. Beneficis fiscals

 
No es concedirà cap exempció ni bonificació llevat de les que pugui aprovar la Junta 
de Govern Local, en consideració a l’interès turístic promocional per a la vila o del fet 
que l’exhibició de publicitat sigui una de les contraprestacions contemplades en 
contracte o conveni de patrocini realitzat per l’Ajuntament o per entitat delegada 
d’aquest”. 

 

Article 7. Tarifes 

 
1. BikePark  (règim de pagament semestral/anual)

 
Per cada mòdul individual de publicitat al Bikepark
 

2. Pàrquing “els Plumeros” (mòdul 1,5 x 1,5m) 
 
Per cada mòdul individual de publicitat al pàrquing
 

Article 8. Règim de declaració i ingrés
 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa 

es realitzaran a instància de
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, 

l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer
terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 

 

Article 9. Convenis de col·laboració
 
Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus 
representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, 
liquidació i recaptació. 

 

Article 10. Venciment 
Si les taxes no són satisfetes al seu venciment, l’Ajuntament pot exigir, a més de les 
quotes vençudes, els interessos de demora i/o recàrrecs corresponents, d’acord amb 
LGT i normativa vigent. 
 

Disposició final 

 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Ale
novembre de 2017 començarà a regir el dia
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents.

L'obligació de pagar les quotes establertes en aquesta ordenança naixerà quan es 
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BikePark  (règim de pagament semestral/anual) 
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sfetes al seu venciment, l’Ajuntament pot exigir, a més de les 
quotes vençudes, els interessos de demora i/o recàrrecs corresponents, d’acord amb 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Ale
començarà a regir el dia 1r de l’any 2018 i continuarà vigent 

mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 
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Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Alella,  30 de 
i continuarà vigent 

mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 



 

 

 
 

 


