T3
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE
DOMINI PÚBLIC AMB LA INSTALꞏLACIÓ DE TANQUES I PANELLS
PUBLICITARIS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 15, 20.3g) i 57 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de domini públic amb la instalꞏlació de
tanques i panells publicitaris.
La instalꞏlació de tanques i panells publicitaris situats en terrenys de domini públic estan
subjectes a llicència o autorització.
Article 2 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la concessió de la llicència i la utilització privativa o
l'aprofitament especial del domini públic i, en particular, la instalꞏlació d'anuncis ocupant
terrenys de domini públic local, utilitzant panells, tanques o altres mitjans autoritzats.
Article 3 Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les Entitats a què es refereixen els articles 35 i 36 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el
domini públic en benefici particular, conforme al supòsit previst en l'article 20.3.s) del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Article 4 Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats.
A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'article 35.2
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a allò que
s'ha fixat, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Article 5 Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa d’acord amb les tarifes següents:
1. Llicències d'instalꞏlació de suports publicitaris
1.1 Llicències d'instalꞏlació de tanques o panells publicitaris

2. Modificacions de la titularitat
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6€

2.1 El traspàs o la transmissió de la titularitat d'una llicència

6€

3. Ús i explotació de les llicències d'activitat publicitària
Les tanques o panells publicitaris acreditaran anualment, en concepte d'ús i
explotació de la llicència d'activitat publicitària, la següent tarifa per cada m2 o 69,35€
fracció de superfície publicitària
Els postes amb banderoles publicitàries acreditaran anualment, en concepte d'ús i
explotació de la llicència d'activitat publicitària, la següent tarifa per cada poste i 35,20€
any

Article 6 Exempcions
Estaran exempts del pagament de la taxa en el cas de les llicències d'instalꞏlació i de
tanques i panells publicitaris, sense perjudici de l'obligació de solꞏlicitar i obtenir la llicència
oportuna:
1. L'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, el Consell
Comarcal del Montsià i els Consorcis en els quals figuri l'Ajuntament de la Sénia,
amb motiu de les activitats publicitàries relacionades amb els serveis públics que
prestin directament, i per aquells altres que interessin immediatament els ciutadans
de la Sénia
2. Els organismes autònoms de l'Ajuntament de la Sénia i les societats municipals
quan el seu capital pertanyi íntegrament a l'Ajuntament.
3. Les entitats sense ànim de lucre, quan així s'acrediti , sempre que l'activitat o el fet
publicitat no sigui susceptible de produir directament cap tipus de rendes i els
elements i mitjans publicitaris utilitzats no incloguin cap mena de publicitat
comercial.
Article 7 Meritació
La taxa es merita quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial; moment que
ha de coincidir amb la concessió de la llicència.
Quan l'aprofitament tingui caràcter periòdic, la meritació es produirà l'1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o
cessament de l'ocupació, en aquest cas el període impositiu es prorratejarà per trimestres
o mesos naturals.
Article 8 Normes de gestió
La taxa es farà efectiva mitjançant liquidació tributària.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa
o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi,
procedirà la devolució de l'import corresponent, a tenor de l'article 26.3 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la destrucció o la
deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a
què pertoqués, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses
de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
En tot el que fa referència a les formes i terminis de pagament, possibilitats de
fraccionaments i ajornaments, així com a la qualificació d'infraccions i sancions, s'aplicarà
el que disposa l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs, la Llei

d'hisendes locals, i, subsidiàriament, la Llei general tributària i les disposicions que les
complementen i les desenvolupen.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal
en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2020 i el text íntegre de l’ordenança fou publicada
en el BOPT del dia 23 de desembre de 2020. La seva vigència serà a partir del dia 1 de
gener de 2021, 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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