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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT ESTÀTICA AL
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE CASTELLVELL DEL CAMP.
Article 1. Concepte
De conformitat amb el previst a al RDL 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament
estableix el preu públic per la prestació del servei de publicitat estàtica al pavelló
municipal de Castellvell del Camp, que es regirà per la present ordenança.
Article 2. Subjecte passiu
Està obligat al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança qui es
beneficiï dels serveis prestats per aquest Ajuntament, a què es refereix l’article
anterior.
Article 3. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és la fixada a la tarifa
continguda a l’apartat següent.
Per cada tauler:
A la part frontal: ......... (mides 175x50 cm) 145 €/any o fracció.
Al lateral ....... (mides 300x66,6 cm) 205 €/any o fracció.
Les tarifes indicades anteriorment tenen caràcter irreductible i corresponen a un
any.
Article 4. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquiden per cada tauler o
taulers sol·licitats.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió de taulers, han de
sol·licitar-ne i prèviament a la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a
què es refereix l’article 5.2a) i formular una declaració on consti el tipus de
publicitat, juntament amb un dibuix del cartell que es pretén instal·lar i el lloc.
3. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·licitar la
devolució de l’import ingressat.
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendarse a terceres persones. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació
de la llicència.
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Article 5. Obligació al pagament
1.- L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, neix des
que s’autoritza la prestació del servei atenent la petició formulada per l’interessat.
2.- El pagament del preu públic es realitza per ingrés directe a la dipositaria
municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, en el moment de presentació de la
corresponent sol·licitud.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que es disposa a
l’article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s’elevarà a definitiu quan es
concedeixi la llicència corresponent.
Article 6.- Les baixes.Hauran de sol·licitar-se expressament pel representant del promotor, una vegada
es retiri físicament la publicitat, causant efectes econòmics en el padró del
següent exercici.
Despeses d’instal·lacions i retirada de publicitat, inclosos els de reparació de danys
que pogueren ocasionar-se en les instal·lacions municipals, seran per compte
exclusiu del promotor.
Article 7.- Padrons.Amb efecte del u de setembre de cada exercici, es formarà el padró dels obligats
al pagament, que hauran d’ingressar sense requeriment municipal previ l’import
íntegre del preu públic durant els quinze dies primers dies del mes d’octubre.
Aquests termini que tindrà la consideració de període de pagament en voluntària a
efectes del procediment de cobrament.
Pel que fa al present any 2013, el padró es confeccionarà durant el mes d’octubre i
el termini de pagament serà fins al quinze de novembre.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir de la seva aprovació
definitiva. Romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA:
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de 5 de novembre de 2013 i publicat
el text íntegre en el BOPT número 299 de 31 de desembre de 2013.
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