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Ordenança Fiscal Núm. 11 
TAXA DE LLICÈNCIES DE PUBLICITAT DINÀMICA 

 
 
Article 1r. 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 que es 
disposa en els articles 15 al 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, així com en  la Llei del Parlament de 
Catalunya, 9/2000, de 7 de juliol, de Regulació de la publicitat dinàmica en Catalunya, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per llicències de publicitat dinàmica, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial 
Decret Legislatiu. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que 

tendeixi a verificar si l’activitat de publicitat dinàmica sol·licitada reuneix les condicions 
exigides per a la concessió de la corresponent llicència municipal, i s'ajusta a allò previst a 
la Llei 9/2000 i l’ordenança municipal núm. 25/00 reguladora de la  publicitat dinàmica al 
terme municipal de L’Arboç. 

 
2. A tal efecte, es considera publicitat dinàmica la publicitat manual, el repartiment domiciliari 

de publicitat, la publicitat mitjançant ús de vehicles, la publicitat oral i la publicitat 
telemàtica, en els termes exposats a la Llei 9/2000 i a l’article 2 de l’Ordenança municipal 
núm. 25, reguladora de la publicitat dinàmica a L Arboç. 

 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que hom pretén 
desenvolupar o, si s'escau, que es desenvolupi.   
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques  a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.. 

 
Article 5è. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 
Epígraf I – Concessió De Llicències 
 
1.1. De publicitat manual 
 
Sobre el volum d’impresos que es preveu repartir, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
1.1.a) Quan es tracti de repartiment singular 
 
Fins a 1.000 impresos ........................................................................................................... 8,67 €  
Entre 1.001 i 5.000 impresos .............................................................................................. 42,60 € 
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1.1.b) Quan es tracti de repartiments diversos, que interessen a diferents persones o 
productes, els quals es preveu efectuar de forma continuada per constituir l’objecte de l’activitat 
del subjecte passiu: 

 
Fins a 1.000 impresos ......................................................................................................... 17,17 € 
Entre 1.001 i 5.000 impresos .............................................................................................. 51,15 € 
Entre 5.001 i 10.000 impresos .......................................................................................... 102,25 € 
Més de 10.000 impresos ................................................................................................... 213,04 € 
 
1.2. Repartiment domiciliari de publicitat: 
 
Sobre el volum d’impresos que es preveu repartir, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
1.2.a) Quan es tracti de repartiment singular 
 
Fins a 1.000 impresos ......................................................................................................... 17,17 € 
Entre 1.001 i 5.000 impresos ............................................................................................. 45,17 € 
 
1.2.b) Quan es tracti de repartiments diversos, que interessen a diferents persones o 
productes, els quals es preveu efectuar de forma continuada per constituir l’objecte de l’activitat 
del subjecte passiu: 
 
Fins a 1.000 impresos ........................................................................................................ 25,61 € 
Entre 1.001 i 5.000 impresos .............................................................................................. 51,15 € 
Entre 5.001 i 10.000 impresos ......................................................................................... 102,25 € 
Més de 10.000 impresos .................................................................................................. 213,22 € 
 
1.3. Publicitat mitjançant l’ús de vehicles: 
 
Quan es tracti d’una exhibició singular, per dia .................................................................. 42,65 € 
 
1.4. Publicitat oral: 
 
1.4.a) Quan es tracti d’actes singulars: 
 
De viva veu o amb ajuda de megafonia, per dia................................................................. 88,47 €  
Amb ajuda de mitjans audovisuals per dia.......................................................................... 88,47 €  
 
1.4.b) Quan es preveu realitzar anualment diversos actes publicitaris, per constituir l’objecte de 
l’activitat del subjecte passiu: 
 
De viva veu o amb ajuda de megafonia, per dia............................................................... 125,03 €  
Amb ajuda de mitjans audovisuals per dia........................................................................ 125,03 €  
 
1.5. Publicitat telemàtica 
 
1.5.a) Mitjançant comunicació telefònica en base al nombre de trucades previstes, quan es 
tracti d’una campanya publicitària singular: 
 
Fins a 1.000......................................................................................................................... 88,47 € 
Entre 1.001 i 5.000 ............................................................................................................ 170,44 € 
 
1.5.b) Quan sigui la comunicació telefònica el mitjà habitual de campanyes continuades per 
constituir l’objecte de l’activitat del subjecte passiu, segons el nombre de trucades previstes: 
 
Fins a 1.000....................................................................................................................... 170,44 € 
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Entre 1.001 i 5.000 ............................................................................................................ 255,52 € 
 
1.5.c) Mitjançant fax, correu electrònic o altre mitjà informàtic, segons el nombre de missatges 
previstos anualment: 
 
Fins a 1.000....................................................................................................................... 170,44 € 
Entre 1.001 i 5.000 ............................................................................................................ 255,52 € 
 
Epígraf II – Control De La Publicitat 
 
1. Quan es tracti de les activitats publicitàries a què es refereixen ela apartats I.1.a), I.2.a), 
I.3.b), I.4.a), I.4.b), I.5.a) per l’exercici de l’activitat municipal de control no s’acredita taxa 
diferent de la satisfeta per aplicació de les tarifes previstes a l’Epígraf I. 
 
2. Per l’exercici de control sobre la resta d’activitats de publicitat dinàmica, per cada any natural 
següent al de concessió de la llicència, s’acreditarà la taxa en base a les següents tarifes: 
 
• Activitats assenyalades als epígrafs I.1.b) i I.2.b), segons el volum d’impresos que es 

preveu distribuir anualment: 
 
Fins a 5.000......................................................................................................................... 51,15 € 
Entre 5.001 i 10.000 .......................................................................................................... 106,55 € 
Més de 10.000................................................................................................................... 213,04 € 
 
• Activitats assenyalades al epígrafs I.5.b) i I.5.c), segons el nombre de missatges telefònics 

o per via informàtica previstos anualment: 
 
Fins a 1.000......................................................................................................................... 21,36 € 
Més de 1.000....................................................................................................................... 25,61 € 
 
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desestimant abans de la concessió de la llicència, les 
quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 % de les que s'assenyalen a l’apartat anterior, 
sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa 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 aquesta activitat en la 
data de presentació de la sol·licitud de llicència de publicitat dinàmica corresponent. 

 
2. Quan l'activitat s'hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa 

s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si aquesta 
activitat reuneix o no les condicions legalment i reglamentàriament exigibles. 

 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la 

denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la modificació de 
les condicions d’exercici de l’activitat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant 
després que se li hagi concedit la llicència 

 
Article 8è. Declaració 
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1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència de publicitat dinàmica presentaran 
en el Registre General la sol·licitud corresponent, en els termes prevists a l’article 15.2 de 
l’Ordenança Municipal 25, reguladora d’aquesta activitat  

 
2. Si després d'haver estat formulada la sol·licitud de llicència de publicitat dinàmica es 

modifica o s'amplia l'activitat que es desenvolupa, o s'alteren les condicions projectades per 
aquesta activitat, aquestes modificacions s'hauran de notificar a l'ajuntament amb el mateix 
detall i el mateix abast que s'exigeixen en la declaració prevista en el número anterior. 

 
Article 9è. Liquidació i ingrés 
 
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2.- Quan es sol·liciti llicència de publicitat dinàmica es declararan les característiques 

d’aquesta activitat i es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la 
taxa, en els termes exposats a l’Ordenança Municipal reguladora de la publicitat dinàmica 
a l’Arboç . 

 
Article 10è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei 
General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 Aquesta ordenança que consta de deu articles i una disposició final, ha estat aprovada pel Ple 
de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 28 d’octubre de 2013, i començarà a regir el 
dia 1 de gener de 2014 una vegada hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de 
Tarragona.  El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o 
derogació.  En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 

 

 

 

 

 

Joan Sans i Freixas     Alfons Ribas i Perez 
L’ALCALDE      REGIDOR D’HISENDA 
 
 
 
 
 
 
Alexandre Pallarès Cervilla 
EL SECRETARI-INTERVENTOR 
 
L’Arboç, 1 d’octubre de 2013 


