AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OT02 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'exhibició d'anuncis i
publicitat

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A
L’EXHIBICIÓ D’ANUNCIS I PUBLICITAT
Fonament i naturalesa
Article 1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 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,
l’Ajuntament de Xilxes acorda imposar i ordenar la Taxa per la Instal·lació d’Anuncis Ocupant
Terrenys de Domini Públic, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen a allò que s’ha previngut en l’article 57 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Fet imposable
Article 2. Constituïx el fet imposable de la taxa:
1. La instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic.
2. La utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions locals anàlogues per a
exhibició d’anuncis.
3. La inserció de publicitat impresa en programes d’esports, festes i en revistes municipals.
4. La instal·lació en via pública de senyalització indicativa normalitzada de locals de
negoci.

Devengo
Article 3. Devengo
1. El devengo de la taxa es produirà en el moment d’iniciar-se l’aprofitament dels béns o
la prestació del servici. S’entendrà que es produïx la iniciació del servici en el moment
de la presentació de la sol·licitud o des de la data en què degué sol·licitar-se la llicència.
2. Des del moment que la utilització de les instal·lacions s’haguera iniciat, si aquella
haguera tingut lloc sense la preceptiva llicència municipal.
3. Tractant-se d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, es devengará periòdicament el
dia 1 de gener de cada any.

Subjecte Passiu
Article 4. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es referix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en l’interés
de les quals redunde la prestació del servici a què es referix esta ordenança.

Responsables
Article 5. Responsables
1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries de subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les persones
jurídiques, els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats en
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general, els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari i les
persones o entitats que contracten o subcontracten l’execució d’obres o la prestació de
servicis, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General
Tributària.

Base imposable
Article 6. Constituïx la base imposable de la taxa el cost real o previsible del servici o activitat
o, si no n’hi ha, el valor de la prestació rebuda.

Quota Tributària
Article 7. La quota tributària es determina per l'aplicació amb caràcter general de les tarifes
següents:
1. Per la instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local: 61,58 € per metre
quadrat i any.
2. Per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions locals anàlogues per a
exhibició d’anuncis: 123,25 € per metre quadrat i any.
3. Per la instal·lació d'anuncis en marquesines de parades d'autobús: 20 € / mes mitja
vitrina.
4. Per la inserció de publicitat impresa en programes d’esports, festes i en revistes
municipals:
a) Anuncis de pàgina sencera: ..........................................................60,00 €
b) Anuncis de mitja pàgina: ..............................................................30,00 €
c) Anuncis pàgina color: .................................................................100,00 €
d) Anuncis de mitja pàgina color: ...................................................50,00 €
e) Anuncis portada i contraportada: .............................................150,00 €
f) Anuncis de 2 pàgines consecutives a color: ............................150,00 €
•

En víes urbanes:......................................................................................108,25 €/senyal

•

En víes interurbanes:.............................................................................216,50 €/senyal

6. Per la utilització en vía pública de senyalització indicativa normalitzada de locals:
•

En víes urbanes:.......................................................................................25,00 €/senyal i any

•

En víes interurbanes:................................................................................50,0 €/senyal i any

•

Reposició de vinils:...................................................................................45,00 €/senyal

7. Per la instal·lació d'anuncis ocupant terrenys de domini públic local en instal·lacions
esportives municipals 35,00 € per metre quadrat i any

Beneficis fiscals
Article 8. Beneficis Fiscals.
1. S’aplicaran d’ofici les que pogueren ser reconegudes a l’empara de les Lleis o Tractats
Internacionals i siguen conformes a l’ordenament vigent.
2. La senyalització indicativa normalitzada d’edificis, establiments i instal·lacions
declarades d’interés públic o social quedarà exempta del pagament de la present taxa.
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Període impositiu
Article 9. El període impositiu coincidirà amb l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament de la utilització dels béns o instal·lacions municipals, i en este cas el període
impositiu s’ajustarà a eixa circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota, que tindrà
lloc en tot cas per mesos complets. L'usuari estarà obligat a comunicar el cessament de la
utilització dels bens o instal·lacions.
En les insercions d’anuncis correspondrà al moment de cada inserció.

Normes de gestió
Article 10. Normes de gestió
1. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en esta ordenança,
deuran de sol·licitar i obtindre la corresponent autorització.
2. Una vegada atorgada l’autorització, si no es va determinar amb exactitud la duració de
l’aprofitament, es prorrogarà fins que es presente la declaració de baixa pels interessats,
amb l’obligació de continuar abonant la taxa.

Pagament de la Taxa
Article 11. El pagament de la taxa es realitzarà:
1. En el cas de noves autoritzacions, per ingrés directe en la Tresoreria Municipal o
entitat col·laboradora designada per l’Ajuntament, sense el justificant de la qual no
podrà retirar-se la llicència.
2. En el cas d’utilitzacions ja autoritzades i prorrogades, una vegada incloses en el
corresponent Padró, per anys naturals, en la Tresoreria Municipal o entitat
col·laboradora.
Article 12. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les
sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els
articles 181 i següents de la Llei General Tributària.

Normes complementàries
Article 13. En el no previst en la present ordenança i que faça referència a la seua aplicació,
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa es realitzarà d’acord amb allò que s’ha
previngut en la Llei General Tributària i en les altres Lleis de l’Estat reguladores de la matèria,
així com en les disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de
caràcter local i general que se li aplique, segons prevé l’article 12é 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.

Vigència
Article 14. Esta ordenança començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2004, segons el que
disposa l’article 16º.1 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, una vegada aprovada pel Ple de
l’Ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 15.1 de l’Esmentada Llei i siga publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, en compliment dels articles 17.4 de la mateixa i 107.1 i 111 de
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la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i continuarà en vigor fins
que s’acorde la seua derogació o modificació si és el cas aprovació.
DILIGÈNCIA. Esta Ordenança, que consta de catorze articles, va ser aprovada pel Ple de
l'Ajuntament en sessió de data 30 d'octubre de 2003 i ha sigut objecte de diverses
modificacions, l'última de les quals amb data 25 d'octubre de 2018.
A Xilxes, a 25 d'octubre de 2018. EL SECRETARI,
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