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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25 
 

TAXA SOBRE ELEMENTS PUBLICITARIS AL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
 
Article 1. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 20 del Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, aquest municipi estableix la taxa sobre la instal·lació d'elements publicitaris sobre 
el domini públic local, així com tota inserció publicitària sobre butlletins o altres 
publicacions editades per l’Ajuntament. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es 
refereix l'article anterior. 
 
Article 3. Quantia 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent: 
 
Els anuncis fixos o mòbils, pintats, amb rajoles, vidre, ferro, llautó litografiat i demés 
mitjans de llarga durada, que s'utilitzin en publicitat en exteriors, pagaran una quota de 
6,28 € per trimestre natural i metre quadrat o fracció. 
 
La tributació dels anuncis lluminosos, il·luminats, fosforescents, transparents i en pantalla, 
s'ajustarà a la mateixa tarifa anterior, amb un recàrrec del 100% quan estiguin dins el 
nucli de la població, i d'un 50% si estan fora del mateix nucli, per cada trimestre natural i 
metre quadrat o fracció. 
 
Les tarifes per inserció d’anuncis a les publicacions realitzades per l’Ajuntament de 
Constantí seran les següents: 
 

Mides 
Mida Estàndard 

a nivell 
orientatiu 

Empreses i 
entitats del 
nucli urbà 

Resta 
d'usuaris 
del servei 

Fins a 15 cm2 30*50 mm 15,00 € 25,00 € 

A partir de 15 cm2 i fins a 30 cm2 50*60 mm 25,00 € 40,00 € 

A partir de 30 cm2 i fins a 60 cm2 60*100 mm 60,00 € 100,00 € 

A partir de 60 cm2 i fins a 120 cm2 100*120 mm 80,00 € 130,00 € 

A partir de 120 cm2 i fins a 240 cm2 120*200 mm 100,00 € 160,00 € 

A partir de 240 cm2 i fins a 520 cm2 200*260 mm 200,00 € 300,00 € 

Mides superiors a 520 cm2. Preu per cm2 
arrodonit a múltiple de 10 sempre en excés 

  0,385 € 0,577 € 
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Article 4. Obligació de pagament 
 
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix quan s'autoritza 
la utilització dels béns que s'enumeren en l'article 1r., atenent a la petició formulada per 
l'interessat. 
 
Article 5. Gestió 
 
Les persones naturals o jurídiques interessades en la utilització dels béns a què es 
refereix aquesta ordenança hauran de presentar davant d'aquest municipi una sol·licitud 
detallada del servei desitjat. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 27 d’octubre de 2015, començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i 
continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 


