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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, titulars de l’activitat de publicitat dinàmica. 

 

Article 4. Responsables 

1. Es considerarà responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta Ordenança 
les persones físiques o jurídiques a qui es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei General 
Tributària. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 

 

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 

 

1. De publicitat manual. Sobre el volum d’impresos que es preveu repartir, s’aplicarà la 
tarifa següent: 

-  De 0 a 2.000 impresos 25,75 € 

-  De 2.001 a 5.000 impresos 53,67 € 

-  De 5.001 a 10.000 impresos 193,20 € 

-  Més de 10.000 impresos 322,00 € 

2. Repartiment domiciliari de publicitat. Sobre el volum d’impresos que es preveu 
repartir, s’aplicarà la tarifa següent: 

- De 0 a 2.000 impresos 25,75 € 

- De 2.001 a 5.000 impresos 53,70 € 

- De 5.001 a 10.000 impresos 193,20 € 

- Més de 10.000 impresos 322,00 € 

3. Publicitat de viva veu o amb ajuda de megafonia  per cada acte, ja sigui 
mitjançant l’ús de vehicles o no 

25,75 € 

 

  Article 7. Acreditament 

1. La taxa per concessió de llicències, s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï 
l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la 
dita activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència per a exercir l’activitat de 
publicitat dinàmica. 
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2. Quan l’exercici de l’activitat de publicitat s’estengui a varis exercicis,  les quotes resultants 
d’aplicar les tarifes recollides a  l’article anterior s’acreditaran el primer dia de cada any natural 
i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en 
l’exercici de l’activitat. 

 

Article 8.  Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o 
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà 
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. 

2. Quan el volum d’activitat real, dins de cada exercici següent al de concessió de la llicència 
excedeixi en més d’un 20 per cent del volum que es va preveure i es declarà, caldrà presentar 
declaració complementària en les oficines municipals. 

A la declaració s’adjuntarà el comprovant d’haver ingressat, mitjançant autoliquidació, la quota 
complementària que resulti . 

3. Quan es tracti de la taxa per l’activitat municipal de control de la publicitat exercida al llarg 
de varis exercicis, s’haurà de satisfer en el primer trimestre de cada any natural, en les dates 
que determini l’Ajuntament. 

 

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. Infraccions i sancions 

1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, es procedirà d’acord amb el que determini la Llei 
General Tributària i altres disposicions legals que la desenvolupin i complementin. 

2. Pel que respecta a les sancions per infraccions a la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de Regulació 
de la publicitat dinàmica en Catalunya, serà d’aplicació l’Ordenança Municipal reguladora de 
la Publicitat. 

 

 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 
d’octubre de 2004, entrarà en vigor al dia 1r.de gener de l’any 2005 i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la  modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 


