
 
 

 
         

 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org 

 

 

 

Ordenança Fiscal Núm. 17 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL D’ESPAIS 

ESPORTIUS MUNICIPALS 
 
 
Art. 1.- Concepte 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 20.3.l) 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, s’estableix 
la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial d’espais esportius municipal, 
mitjançant tanques o altres suports que incorporin missatges publicitaris. 
 
Art. 2.- Obligats al pagament 
 
Estaran obligats al pagament de la taxa les persones o entitats a favor de les quals s’hagi 
atorgat la corresponent llicència o autorització per col·locar els elements publicitaris. 
 
Art. 3.-  Durada de les autoritzacions o llicències  
 
Les autoritzacions per ocupar amb elements publicitaris espais esportius municipals podran 
tenir una durada d’un a tres anys. En cada cas la durada es consignarà al contracte 
corresponent. 
 
Art. 4.- Tarifes 
 
1) Polisportiu Municipal ..........................................................................................114,82 €/anuals 
 
Les dimensions i característiques de les tanques seran: PVC 5mm de 150cm x 100cm. 
 
2) Camp de Futbol de Gespa: 

2.a) Per tanca publicitària ...........................................................................164,47 €/anuals 
2.b) Per dues tanques publicitàries .............................................................246,56 €/anuals 
 

3) Camp de Futbol de Sorra: 
3.a) Per tanca publicitària .............................................................................82,27 €/anuals 
3.b) Per dues tanques publicitàries .............................................................123,28 €/anuals 

 
Les dimensions i característiques de les tanques seran: xapa galvanitzada i les mides 
correspondran  a la distància entre dos postes contigus de la tanca perímetral del camp de 
futbol, que és aproximadament uns dos metres de longitud. 
 
3) El període impositiu de la taxa coincideix amb l’any natural, llevat de l’any de la contractació 
de l’espai publicitari, en que coincidirà amb el número de trimestres naturals comptats a partir 
del començament d’aquell en que s’hagi formalitzat el contracte. 
 
Art. 5.- Pagament de la taxa. 
 
El pagament de la primera anualitat es farà efectiu a la signatura del contracte prorratejada per 
trimestres i s’ha de satisfer la quota que correspongui als trimestres que resten per transcórrer 
de l’any, inclòs aquell en que es procedeixi la contractació. El de les anualitats següents dintre 
el mes de gener de cada any. A les baixes no s’aplicarà el prorrateig. Els contractes 
s’adaptaran a les circumstàncies esmentades. 
 
Art. 6.- Dret supletori 
 
En tot allò no previst expressament per la present Ordenança s’aplicarà el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals 
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APROVACIO I VIGENCIA. 
 
Aquesta ordenança que consta de sis articles, 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.  
 
  
ANNEX 

 
 
MODEL DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT  
 
AJUNTAMENT DE L`ARBOÇ 
  Data  :  
  Núm. : 
 

CONTRACTE DE PUBLICITAT 
 
Contractant: AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ 
Domicili: C/ MAJOR 26 
NIF: P-4301600-E 
Representant: JOAN SANS I FREIXAS , L’Alcalde - Pre sident. 
 
Contractista : 
Data de constitució (si és entitat) : 
Dades d’inscripció al registre pertinent: 
 
Domicili: 
NIF: 
Representant: 
DNI: 
 
1.- OBJECTE.- L’objecte del present contracte és l’explotació mitjançant publicitat gràfica 
d’una tanca de les següents dimensions: 
 
  - Llargada: 
  - Amplada : 
 
Situada al Polisportiu municipal / Camp de Futbol Municipal. 
 
La tanca serà propietat de l’Ajuntament. 
 
El material empleat per confeccionar els cartells serà el que estableixi l’Ajuntament. 
  
2.- DURADA DEL CONTRACTE.- El dret d’explotació de la tanca publicitària tindrà una 
durada de ______ anys. 
 
3.- PREU DEL CONTRACTE.- El contractista satisfarà un preu anual de            € al tipus 
vigent en cada anualitat. 
 
El pagament de la primera anualitat es farà efectiu a la signatura del contracte, i el de les 
anualitats següents dintre el mes de gener de cada any. 
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4.- FIANÇA.- El contractista ha dipositat una fiança de        € per respondre del correcte 
compliment del present contracte. Aquesta garantia li serà retornada una vegada extingit el 
contracte i havent quedat complimentades totes les obligacions que se’n deriven. 
 
5.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.- El contractista s’obliga a realitzar totes les 
tasques de disseny, pintat o altres de realització material del missatge publicitari que hagi 
de contenir la tanca i a assumir-ne íntegrament els costos. 
 
Així mateix s’obliga a mantenir la tanca en bon estat i sense que pugui desmerèixer la 
instal·lació esportiva on s’ubica . 
 
Una vegada finalitzada la vigència del contracte, netejarà i pintarà la tanca, esborrant el 
missatge publicitari que contingui. 
 
6.- PROHIBICIONS.- En cap cas el contractista podrà emprar la tanca objecte del present 
contracte per realitzar publicitat il·lícita, enganyosa, deslleial, subliminal o que infringeixi la 
normativa reguladora de determinats productes, entenent aquests conceptes tal com els 
defineixen els arts.3 a 8 de la Llei 34/1988 d’11 de novembre, General de la Publicitat 
(BOE 15 de novembre de 1988). 
 
Qualsevol infracció d’aquesta clàusula determinarà la resolució del contracte, amb pèrdua 
de l’import ja abonat i de la fiança constituïda i sense dret a cap indemnització. 
 
7.- DRET SUPLETORI.- En tot allò que no estigui previst en el present contracte  ni en 
l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 
d’espais esportius municipals mitjançant publicitat, s’acudirà a la Llei 34/1988 d’11 de 
novembre. 
 
I en testimoni de conformitat, signen el present contracte ambdues parts, per triplicat, a 
L’Arboç, en la data consignada a l’encapçalament. Davant meu. El Secretari de la 
Corporació. que en dono Fe. 
 
 
L’Alcalde,                                                                           El contractista,  
 
 
El Sercretari-Interventor 

 
 
 
 
 
 
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 
 


