ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DELS ESPAIS INTERIORS
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL RESERVATS A PUBLICITAT

Article 1. Concepte
De conformitat amb el que preveu l’article 58 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per ús dels
espais interiors del poliesportiu municipal, destinats a publicitat, que es regirà per
aquesta Ordenança.
Article 2. Objecte
L’objecte d’aquesta taxa és l’ocupació de l’espai municipal, per la qual cosa, si
escau, es percebran els imposts que reglamentàriament s’estableixin.
Article 3. Obligats a pagar
Estan obligats a pagar la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones que es
beneficiïn del servei prestat a què es refereix l’article anterior, fins i tot els qui
sol·licitin el servei en benefici d’un tercer.
Article 4. Meritació de la taxa
La taxa es meritarà i es farà efectiva, per primera vegada, en el moment que es
concedeixi l’autorització municipal oportuna per col·locar la publicitat i pel termini de
temps (mesos complets) comprès entre la data d’autorització i el 31 de desembre.
Per als exercicis següents es farà efectiu en les dates i terminis en què
l’Ajuntament posi a cobrament els padrons municipals de caràcter anual.
Les autoritzacions tindran vigència fins al dia 31 de desembre de cada any i
s’entendran automàticament prorrogades per a l’exercici següent si la persona
beneficiària no sol·licita, abans de dia 15 de desembre, la baixa corresponent.
Les autoritzacions per a publicitat estàtica per a torneigs s’entendran concedides
per un termini màxim d’un mes.
Article 5. Exempcions
Estaran exempts de pagar la taxa per ocupació de l’espai municipal amb publicitat
estàtica per a torneigs els organismes de l’Administració pública i les corporacions
locals.
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Article 6. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa
següent:
1. Espais interiors del poliesportiu fixos;
dimensió aproximada 2,44m x 1,22 m ………………………. 144’24 €/any
2. Publicitat estàtica per a torneigs ………………………………. 6’00 €/any
Article 7. Obligació de pagament
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en
autoritzar-se l’ús dels béns enumerats en l’article 1 en base a la petició formulada
per la persona interessada.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà quan es retiri l’autorització oportuna, abans
de col·locar la publicitat.
Article 8. Gestió
Les persones naturals i jurídiques interessades a usar els béns a què es refereix
aquesta Ordenança hauran de presentar sol·licitud detallada del servei que volen
davant l’Ajuntament.
Article 9. Dret supletori
Per al procediment de recaptació s’aplicarà supletòriament la Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança serà vigent el dia que es publiqui en el BOCAIB i serà aplicable
fins que es modifiqui o derogui expressament.
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