
“ORDENANÇA Nº 21
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ D'ANUNCIS I
RÈTOLS OCUPANT  TERRENYS DE DOMINI  PÚBLIC LOCAL  I  VISIBLES DES DE LES
CARRETERES, CAMINS VEÏNALS I DEMÉS VIES PÚBLIQUES LOCALS.

FONAMENT I NATURALESA.
   En 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 disposat a l'article 20.3 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 (en
endavant,  TRLRHL),  aquest  Ajuntament,  estableix,  a  l'ampar  del  que  s'estableix  a
l'article 20.3.s), “la Taxa per la instalació d'anuncis ocupant terrenys de domini públic
local”, que se regirà per la present Ordenança Fiscal

Article 1r.- FET IMPOSABLE.-
      Constitueixen  el  fet  imposable  d'aquesta  Taxa  la  utilització  privativa  o
l'aprofitament  especial  del  domini  públic  local  amb la  instal.lació  d'anuncis  o  rètols
ocupant terrenys de domini públic local o visibles des de la carretera, camins veïnals i
demés vies públiques locals.

Article 2n.- SUBJECTE PASSIU I SUBSTITUTS DEL CONTRIBUENT.-
      1.- Subjecte passiu.- Estan obligats al pagament de la Taxa, en concepte de subjectes
passius contribuents, les persones físiques i jurídiques y les Entitats a que es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, que disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment
el domini públic local en benefici particular,  d'acord a algun dels supòsits prevists a
l'article 20.3 del TRLRHL.
      2.-  Substitut  del  contribuent.-  Per  determinar  el  substitut  del  contribuent  serà
d'aplicació a cada cas el que s'estableix a l'article 23.2 del TRLRHL.

Article 3r.- QUOTA TRIBUTÀRIA.-
      La quota tributària es determinarà per una quantitat  fixa assenyalada segons la
naturalesa del servei o activitat, d'acord amb les següents tarifes:

a) Per la col·locació o instal·lació d'anuncis i rètols de qualsevol classe ocupant terrenys
de domini públic local i/o visibles des de les carreteres,  camins veïnals i altres vies
públiques locals, es pagaran vint (20) euros per metre quadrat a l'any.



b) Per cada senyal de localització, en concepte de taxa d'ocupació, pagaran 20 euros
anuals.

c) Per cada senyal de localització en concepte de compra del rètol pagaran 42,35 euros.

La col·locació i  instal·lació de propaganda electoral,  sempre que s'instal·li  durant el
període  preelectoral  legalment  establert  per  dur  a  terme  la  campanya  electoral  no
reportarà cap tipus de Taxa, però, en tot cas, haurà de situar-se en els llocs establerts a
aquest efecte per l'Ajuntament.  Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial
portin aparellada la destrucció o la deterioració del domini públic local o afecti al medi
ambient, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la Taxa que li pertoqués, estarà
obligat al reintegrament del cost total  de les respectives despeses de reconstrucció o
reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys fossin irreparables, l'entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels
béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats. L'Ajuntament, en virtut del que
s'estableix a l'art. 24.5 del Reial decret 2/2004, no podrà condonar total ni parcialment
les  indemnitzacions  i  reintegraments  a  que  es  refereix  el  present  apartat.

Article 4º.- NORMES DE GESTIÓ.-
1.-  Les  quantitats  exigibles  conformement  a  les  Tarifes  es  liquidaran  per  cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període anual o temporada
autoritzada.
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en el
punt  a)  de  l'article  3r  d'aquesta  Ordenança  hauran  de  sol·licitar  prèviament  la
corresponent  llicència,  i  formular  declaració  en  la  qual  consti  la  superfície  de
l'aprofitament i els elements que s'hi han d'instal·lar, així com un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins del Municipi.

Els serveis Tècnics d'aquest Ajuntament  comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions si no és troben diferències
amb les peticions de llicències; si es donessin diferències, es notificaran les mateixes als
interessats  i  es  giraran,  si  escau,  les  liquidacions  complementàries  que  procedeixin,
concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les diferències pels interessats, i
si escau, realitzats els ingressos complementaris que procedeixin.

3.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en el
punt b) de l'article 3r d'aquesta ordenança, podran triar el nombre i lloc de senyals de
localització sobre el plànol que facilitarà aquest ajuntament.

4.- No es consentirà cap ocupació de la via pública amb instal·lacions fins a tant no
s'hagi abonat la taxa corresponent al primer període sol·licitat i obtingut pels interessats
la llicència corresponent.

5.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades
a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació de la llicència o
autorització, sense perjudici de les quanties que correspongui abonar als interessats.

6.-  Si  transcorregut  el  període  pel  qual  s'ha  concedit  la  llicència  o  autorització  el
beneficiari  no ha procedit  a  la  retirada  dels  anuncis  l'Ajuntament  practicarà,  d'ofici,



nova liquidació per un nou període anual, d'acord amb les tarifes establertes a l'article 3r
de la present Ordenança fiscal, o bé disposarà que el beneficiari procedeixi a la retirada
d'aquest anunci, i si així no ho fes es retiri pels serveis municipals a costa i càrrec del
beneficiari.

7.- No es podran instal·lar més de sis senyals de localització per establiment comercial o
hoteler, tenint en compte que la distància entre senyals d'un mateix establiment ha de ser
superior a 200 metres.

Article 5è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.-

Els qui, en el primer semestre de 2016 sol.licitin la inclusió d'una senyal de localització,
ajustada  a  allò  previst  per  l'Ajuntament,  i  puguin  acreditar  figurar  en  el  padró
municipals de rètols, i estar al corrent del pagament per l'esmentat concepte, mitjançant
la presentació de còpia del corresponent rebut de l'any 2015, tendran una bonificació
puntual i excepcional, aplicable únicament en aquest període, equivalent a l'establert a
l'article 3c) de la present ordenança.

Sigui quin sigui el número de senyals sol.licitades i bonificades per un local, en cap cas
el total de les bonificacions atorgades podrà sumar una quantitat superior a l'equivalent
a dues senyals.

Article 6è.- MERITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.-

1.- Es reporta la Taxa i neix l'obligació de contribuir, en els casos assenyalats en l'article
2n de la present Ordenança:

a) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, que no es realitzarà o
tramitarà sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.

b) Quan la naturalesa material de la Taxa exigeixi la meritació periòdica d'aquesta, la
mateixa tindrà lloc entre el 15 de març i el 15 d'abril de cada any i el període impositiu
comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització
privativa  i/o  l'aprofitament  especial,  en  aquest  cas  el  període  impositiu  s'ajustarà  a
aquesta  circumstància  amb  el  consegüent  prorrateig  de  la  quota,  en  els  termes  que
s'estableixin en la corresponent Ordenança Fiscal.

c)  Quan  per  causes  no  imputables  al  subjecte  passiu  el  dret  a  la  utilització  o
aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de
l'import corresponent.

Article 7è.- INFRACCIONS I SANCIONS.-

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a
les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en la Llei General
Tributària.



DISPOSICIÓ FINAL.-

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears i serà aplicable a partir de
l'endemà a la  publicació  de l'aprovació  definitiva,  romanent  en vigor  fins  a la  seva
modificació o derogació expresses.”


