ORDENANÇA FISCAL NUM.P5.
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ DE PUBLICITAT
ESTÀTICA A LA VIA VERDA I A LA VIA CICLOTURISTA DEL BAIX EBRE
Article 1.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats conferides per l’art. 39 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 41 i següents 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, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per la instal·lació de
publicitat estàtica, la utilització columnes, cartells, tanques i altres instal·lacions idònies per
a fer publicitat, a la via verda i a la via cicloturista, tram Baix Ebre, el qual és regulat en
aquesta ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la instal·lació, al tram de la via verda o de
la via cicloturista que transcorre per la comarca del Baix Ebre i que gestiona el Consell
Comarcal del Baix Ebre, de publicitat estàtica, la utilització columnes, cartells, tanques i
altres instal·lacions idònies per a fer publicitat.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament d’aquest preu públic aquelles persones que sol·licitin i
obtinguin autorització d’aquest Consell Comarcal per a la instal·lació de publicitat estàtica,
la utilització columnes, cartells, tanques i altres instal·lacions idònies per a fer publicitat, a la
via verda i via cicloturista, tram Baix Ebre.
Article 4.- Quantia.
4.1.- Es prendrà com a base de gravamen en primer lloc els articles instal·lats i en segon
lloc la durada de la utilització. La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes
següents:
A) Tarifa primera, per articles instal·lats:
PRIMERA INSTAL·LACIÓ I DISSENY
Tipologia
Placa d’alumini tipus A per a paret o tanca (450x900 mm)
Placa d’alumini tipus B per a suport de fusta (450x450 mm)
Placa d’alumini tipus C per a suport de fusta (450x900 mm)

Preu en Euros
100,00€
200,00€
300,00€

B) Tarifa segona, en funció de la durada de la instal·lació/quota de manteniment:
MANTENIMENT
Primer semestre enter
Segon semestre enter i posteriors

25€/placa/semestre
50€/placa/semestre

4.2.- Per al càlcul de la primera liquidació es tindrà en compte, en primer lloc, la primera
tarifa del punt precedent: “PRIMERA INSTAL·LACIÓ I DISSENY”, al resultat obtingut en
funció de la primera instal·lació i disseny se li haurà de afegir el resultat d’aplicar la segona
tarifa: “MANTENIMENT”.
Els semestres s’entendran naturals. Per al cas que s’autoritzi la instal·lació de publicitat de
forma que no coincideixi amb el semestre natural, per a l’aplicació de la segona tarifa es
tindrà en compte la proporció dels dies que efectivament hagi estat instal·lada la publicitat i
s’aplicarà allò previst per al primer semestre enter de la tarifa segona.
4.3.- Per al càlcul de la segona i posteriors liquidacions s’aplicarà únicament la tarifa
segona per “MANTENIMENT”.
4.4.- Aquesta tarifa no comprèn l’Impost sobre el valor afegit (IVA), el qual s’haurà de
repercutir d’acord amb la normativa vigent un cop calculat import de la tarifa.
Article 5.- Gestió tributària.
El preu públic meritarà en el moment d’inici de la l’aprofitament especial, moment el qual
s’entén que ha de coincidir amb el moment de l’autorització.
Article 6.- Baixa de la instal·lació.
6.1.- De forma general l’autorització d’instal·lació s’entendrà de durada indefinida tret que el
Consell Comarcal hi faci constar expressament una durada diferent, tal com està establert
en el Reglament que regula l’ús de la via verda i de la via cicloturista.
6.2.- L’interessat podrà sol·licitar la baixa de la instal·lació com a mínim amb un més
d’antelació a l’inici del semestre natural en què pretengui la baixa. En cas que no ser així es
cobrarà tot el semestre i es procedirà a donar la baixa el segon semestre natural des que la
sol·licitud hagi tingut entrada al Registre General del Consell Comarcal.
Article 7.- Liquidacions.
7.1.- El preu públic regulat en aquesta ordenança s’exigirà en règim de liquidació semestral
per avançat.
7.2.- El cobrament de les liquidacions s’efectuarà per domiciliació bancària.
Article 8.- Recaptació.
La recaptació de les quotes es realitzarà de conformitat amb allò que disposa la Llei
General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen.
Article 9.- Inspecció.
9.1.- La inspecció del preu públic, la qualificació de les infraccions tributàries i la
determinació de les sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la

Llei General Tributària, de les estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen.
9.2.- L’impagament dels rebuts dintre els terminis previstos donarà lloc a la revocació de
l’autorització per a la publicitat estàtica i el Consell Comarcal podrà procedir a la retirada de
la publicitat sense que l’interessat pugui efectuar cap tipus de reclamació al respecte.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.- Els preceptes d’aquesta ordenança que fan
referència a la via cicloturista restaran supeditats al marc dels convenis subscrits entre els
ajuntaments pels quals transcorre la via i el propi Consell Comarcal del Baix Ebre, així com
a la normativa sectorial i de règim municipal que resulti d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.- Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raons
sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i altres normes, de
desenvolupament, i aquelles en què es facin remissions a preceptes d’aquest, s’entendrà
que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeix la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSCIÓ FINAL.- Aquesta ordenança entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament i
publicada íntegrament al Butlletí oficial de la Província de Tarragona i restarà en vigor fins a
la seva modificació o derogació expressa o tàcita.
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