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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELS I 
ALTRES INSTAL·LACIONS PER A L'EXHIBICIÓ D'ANUNCIS EN TERRENYS DE DOMINI PUBLIQUE LOCAL  
 
 
Article 1.- Fonament jurídic i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la 
Llei 7/85, de 2  d'abril, i de conformitat amb el que  disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, després de la modificació introduïda per la Llei 25/98, de 13 de juliol, 
este Ajuntament establix la taxa per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions per a 
l'exhibició d'anuncis, 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 meritat Reial Decret. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constituïx el fet imposable de la present taxa la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions 
municipals per a l'exhibició d'anuncis. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i entitats a què es referix l'article 
36 de la Llei General Tributària que sol·liciten la utilització  de columnes, cartells o altres instal·lacions 
per a l'exhibició d'anuncis. 
 
Article 4.- Responsables 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i 
jurídiques i entitats a què es referix els articles 41, 42  i 43 de la Llei 58/2003, de 17  de desembre. 
 
Article 5.- Quota Tributària 
 
La quota tributària anual es fixa en 275,00 Euros anuals per metre quadrat o fracció. 
En els cartells fora del nucli urbà i en zones esportives la quota tributària anual serà de 220,00 euros 
metre quadrat o fracció per any. 
La quota tributària serà prorratejable per trimestres naturals. 
 
Article 6.-  Meritació 
 
Es merita la taxa, i naix l’obligació de contribuir, en el moment de l’autorització de la utilització de les 
columnes, cartells o altres instal·lacions, atenent a la sol·licitud formulada per l’interessat. 
 
Article 7.- Gestió 
 
La taxa es liquidarà en règim d’autoliquidació en el moment de sol·licitar la col·locació de la 
publicitat. 
S’haurà d’acreditar el pagament de la taxa per a retirar l’autorització per a la mateixa. 
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El cost de la tanca o cartell anirà a càrrec del subjecte passiu amb independència de qui adquirisca la 
mateixa. 
En tot cas, l’estètica de la tanca o cartell haurà de ser aprovada per l’Ajuntament. 
 
Disposició final. 
 
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació definitiva en el BOP de 
València. 
Contra l’aprovació definitiva d’esta ordenança es podrà interposar recurs Contenciós-Administratiu 
en el termini de dos mesos a comptar de la publicació del present edicte en el “Butlletí Oficial” de la 
província, davant de la Sala de Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 
 

Benisanó a 16.03.2016 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 


