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Ordenança Fiscal núm. 22 
 
 

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ D’ANUNCIS, CARTELLERES, APARADORS I VITRINES 
OCUPANT EL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

 
 
Article 1 – Fonament i naturalesa 
 

1. De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 i 20.3.s) del Text Refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per instal·lació d’anuncis, cartelleres, aparadors i vitrines 
ocupant terrenys de domini públic local, que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 
2. Les llicències s'atorgaran discrecionalment per l'Ajuntament, atenent, en tot cas, a criteris 
tècnics, d'interès social o d'oportunitat, i seran, essencialment, actes revocables sense dret a 

indemnització, sempre i quan circumstàncies sobrevingudes apreciades discrecionalment per 
l'Ajuntament, així ho aconsellin. 
 
Article 2 – Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 
beneficia de manera particular als subjectes passius i que es produeix per: 

 
a) La instal·lació d’anuncis en terrenys de domini públic local. 
b) La instal·lació de cartelleres, aparadors i vitrines. 
 
Article 3 – Obligats tributaris 
 

Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, a 
qui s’atorguen les llicències per instal·lació d’anuncis, cartelleres, aparadors o vitrines 
ocupant terrenys de domini públic local, o a qui es beneficia de l’aprofitament, si es 
procedeix sense l’oportuna autorització. 

 
Article 4 – Responsables 

 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 

 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 

a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
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c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents en la data del cessament. 

 

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
en la Llei General Tributària. 

 
Article 5 – Exempcions i bonificacions 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament 

de la taxa quan sol·licitin la llicència per instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini 
públic local o visibles des de carreteres, camins veïnals i demés vies públiques locals que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. S'exclou de l'àmbit d'aplicació de la present ordenança, els rètols identificatius de les 
activitats comercials, industrials i de serveis, així com les plaques o distintius d'activitats 

professionals i artístiques, sempre i quan s'ubiquin en els locals en els quals es desenvolupa 
l'activitat, i sense perjudici del que, al respecte, determinin les ordenances incloses en les 
Normes Subsidiàries del Planejament de Mollerussa, o instrument de planejament que les 
complementi o substitueixi, en el seu cas, vigents. 

 
3. Restaran exclosos els actes de publicitat realitzats, sota qualsevol forma o modalitat, pel 
municipi i/o els seus organismes autònoms, ens de l'administració pública, en general, i la 

realitzada per Partits Polítics, federacions, agrupacions d'electors, coalicions i llistes 
electorals, sense perjudici d'allò que els sigui d'aplicació per la normativa electoral i les 
disposicions específiques que, al respecte, es contemplen en la present Ordenança. 
 
4. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 

Article 6 – Quota tributària  
 
1. Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
 
Epígraf 1: VITRINES, CARTELLERES i APARADORS. 

 
Per cada m2 o fracció, amb sortint o volada fins 15 cm. 

Import anual:    
 
Carrers de categoria 1a segons IAE:    218,12 
Carrers de categoria 2a segons IAE:    174,46 
 
Epígraf 2: TANQUES PUBLICITÀRIES. 
 

Per cada m2 o fracció, amb sortint o volada fins 15 cm. 
Import anual:    
 
Carrers de categoria 1a segons IAE:    130,89 
Carrers de categoria 2a segons IAE:          87,23 

 

Epígraf 3: Publicitat a cartellera municipal: 
 
Per cada cara de “mupi”, import mensual:    34,00 
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2. DIPÒSIT PREVI: 
 
Als efectes previstos en l’article 10.2, s'entendrà per dipòsit previ l'import equivalent a la 

llicència municipal que atorgui l'Excm. Ajuntament de Mollerussa, acreditativa de la facultat 
del sol·licitant per a procedir a la instal·lació pretesa. Aquest dipòsit previ serà independent 

de l'import que en concepte de taxa figura en les quotes corresponents i hagi de satisfer el 
subjecte passiu amb caràcter anual, i que figurarà, necessàriament, a la matrícula de la 
taxa. 
 

L'import del dipòsit previ serà, en tots els supòsits, l'equivalent al 10% de la taxa anual 
fixada per al tipus d'autorització que es tracti.  
 
Article 7 - Categories dels carrers o polígons. 
 
1. Als efectes previstos per a l'aplicació de les quotes de l'apartat corresponent, les vies 
públiques d'aquest municipi es classifiquen en idèntiques categories que les previstes per a 

l'aplicació de l'Impost sobre les Activitats Econòmiques. 
 
2. D'aprovar-se pel Ple de l'Ajuntament una classificació en categories de les vies públiques 
distinta a aquella que preveu per a l'aplicació de l'IAE, es tindran en compte les 

determinacions següents: 
 

a) A l’ordenança general hi figura un índex alfabètic de les vies públiques d’aquest 

municipi on s’indica la categoria que els correspon a cada una.  
 
b) Les vies públiques que no apareguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última 

categoria, i mantindran aquesta qualificació fins l'1 de gener de l'any següent al 
que el Ple de la Corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió dins 
de l'índex alfabètic de vies públiques. 

 
c) Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o 

més vies públiques classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que 
correspongui a la via de categoria superior. 

 

Article 8 – Meritació 
 

1. La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa va 
ser sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de 
domini públic local o visibles des de carreteres, camins veïnals i demés vies públiques locals. 

 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la 
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament. 
 
Article 9 – Període impositiu 

 

1. Les quantitats exigibles d’acord amb la quota es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles per anys naturals. 
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2. Quan la duració temporal de la instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic 
local sigui de diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l´1 de gener de cada any i 
el període impositiu comprendrà l’any natural. 

 
3. Quan no s’autoritzi la instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local o per 

causes no imputables al subjecte passiu, no s’instal·li, procedirà la devolució de l’import 
satisfet. 

 
Article 10 – Règim de declaració i ingressos 

 
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació. 
 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ 
a què es refereix l'article 7.1 i formular una declaració on hi consti la superfície de 
l'aprofitament. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i 

de la seva situació dintre del municipi. 
 
3. Els serveis tècnics municipals comprovaran que l’espai sol·licitat coincideix amb el 
realment ocupat, de trobar-ne diferències es notificarà als interessats i, en el seu cas, es 

procedirà a una liquidació complementària. 
 
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a 

tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència. 
 
5. Una vegada s'hagi autoritzat l'aprofitament, hom l'entendrà prorrogat mentre 
l'Ajuntament no acordi la seva caducitat o revocació expressa, o l'interessat, o els seus 
representants legítims en cas de defunció, no presentin la baixa justificada. 
 

6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l'any natural següent al 
de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar 
pagant la taxa. 
 
Article 11 – Infraccions i sancions 

 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 

Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
aprovat per l’Ajuntament. 
 
Article 12 - Característiques de les instal·lacions. 
 
Totes les instal·lacions que serveixin de suport físic per a ubicació de publicitat, regulades en 
l'article 1 d'aquesta Ordenança, es subjectaran a les característiques següents: 

 
-A- VITRINES, CARTELLERES, APARADORS i INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES: 
 
1. Amb caràcter general, podrà autoritzar-se la instal·lació d'aquests elements en aquelles 
vies públiques la qual amplada de voravia sigui igual o superior a 105 cm, mesurats des de 

l'extrem de la vorada, fins la línia de façana o edificació.  

 
En qualsevol cas, el vol de la instal·lació haurà de permetre un pas lliure mínim de 90 cm. 
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2. La volada màxima no podrà superar els 15 cm.  
 
3. Aquest vol es reduirà a mesura que l'amplada de la voravia tingui unes mides compreses 

entre els 90 i 105 cm.   
 

4. No procedirà, en cap cas, la instal·lació d'aquests elements en vies públiques la qual 
voravia sigui inferior a un ample de 90 cm. 
 
5. L'alçada se situarà entre els 90 cm. i els 210 cm., respecte la rasant de la voravia. 

 
6. No s'admetran elements auxiliars en aquests tipus d'instal·lacions, que volin en amplades 
superiors a les màximes permeses. 
 
-B- TANQUES ESPECIALS O ESPECIFIQUES. 
 
1. Amb caràcter general, podrà autoritzar-se la  instal·lació d'aquests elements en qualsevol 

via pública. 
 
2. Si la instal·lació requereix, per a la seva subjecció, un suport o enclavatge a la voravia, 
serà d'aplicació íntegra el que s'ha previst per a la instal·lació de vitrines, cartelleres, 

aparadors i anàlegs. 
 
3. La volada màxima es fixa, en tots els casos, en 15 cm. per sota dels 4 metres d'alçada 

respecte la rasant de la voravia. 
 
4. L'alçada mínima de la instal·lació es fixa en 210 cm. mesurats des de la rasant de la 
voravia. 
 
5. Els elements auxiliars de les instal·lacions especificades, com pot ésser aparells 

il·luminadors o altres, no podran volar sobre la via pública, més de 1'20 metres com a 
màxim, ni superar, en cap cas, el 10% de l'amplada del vial.  
 
Per a la determinació de les alçades mínimes d'aquests elements auxiliars, es tindrà en 
consideració el que s'estableix en les NNSS de Planejament per a cossos sortints en 

edificacions. 
 

-C- DISPOSICIONS COMUNES: 
 
En cap cas dels contemplats en els apartats A i B anteriors, podrà utilitzar-se 
subministraments públics d'energia elèctrica per a donar servei d'il·luminació a les 
instal·lacions que serveixen de suport físic a la publicitat regulada en la present ordenança. 
   
En allò no previst en aquest article, serà d'aplicació el que es determini, per a situacions 

anàlogues, en les NNSS de planejament i en les disposicions legals sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques (B.A.U.), establertes en el Codi d'Accessibilitat de Catalunya. 
 
No obstant, cada sol·licitud serà objecte d'un informe tècnic en el qual es comprovarà el 
compliment de la normativa vigent en funció de les característiques de la instal·lació 

sol·licitada.  
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Article 13 - Normes específiques d'aplicació en la publicitat electoral. 
 
Davant convocatòries d'eleccions, independentment de la circumscripció electoral que els 

correspongui (municipal, d'àmbit provincial, de la Comunitat Autònoma o estatal), l'Excm. 
Ajuntament de Mollerussa facilitarà als partits polítics, federacions, agrupacions d'electors, 

coalicions o llistes electorals, que en cada convocatòria concorrin, els elements del mobiliari 
urbà necessaris, i que es determinaran oportunament per acord corporatiu. 
 
En qualsevol cas, es tindran en consideració els requisits següents:    

 
-A- Propaganda cartells: 
 
1. L'Excm. Ajuntament de Mollerussa posarà a disposició de les candidatures proclamades 
un nombre suficient de suports materials -tipus cavallets o plafons- que s'ubicaran en 
l'indret o indrets que oportunament s'acordi. La distribució d'aquests elements s'efectuarà 
mitjançant sorteig entre les candidatures que sol·licitin participar-hi. 

 
2. Resta prohibit utilitzar les parets o tancaments dels immobles i edificis públics per a 
penjar-hi propaganda electoral. 
 

3. Les candidatures proclamades, que amb consentiment del propietari utilitzin parets o 
tancaments d'immobles i edificis per a la col·locació de cartells o motius electorals, 
assumiran la responsabilitat i el compromís de la seva retirada un cop finalitzat el procés 

electoral i així ho faran constar en un lloc visible al costat de la propaganda. 
 
4. Si durant la celebració de la campanya electoral corresponent fos necessari utilitzar la via 
pública per a actes institucionals del municipi, els elements facilitats, previstos en l'apartat 1 
anterior, seran retirats pels serveis municipals per tal de possibilitar la celebració dels actes i 
es tornaran a col·locar amb la màxima celeritat possible, un cop finalitzats els actes que han 

motivat la retirada. 
 
-B- Pancartes: 
 
Per raons de seguretat pública, resta totalment prohibit fer ús de les faroles de l'enllumenat 

per a posar-hi "pancartes". L'incompliment d'aquesta norma facultarà l'Ajuntament per a 
ordenar la retirada de les mateixes per part dels serveis corresponents. 

 
-C- Faroles de l'enllumenat públic: 
 
Les faroles de l'enllumenat públic habilitades per l'Ajuntament per a ubicar-hi propaganda 
electoral, es determinaran oportunament i la seva utilització es subjectarà a les instruccions 
següents: 
 

1. s'adjudicaran mitjançant sorteig entre els representants de les candidatures proclamades. 
 
2. Prèviament al sorteig, el representant de cada candidatura haurà de sol·licitar o 
manifestar que desitja participar-hi. A tals efectes es facilitarà un model d'escrit o petició, el 
qual podrà presentar-se fins el mateix moment de la celebració del sorteig. 

 

3. La zona o zones, en el seu cas,  assignades a cada candidatura que participi en el sorteig 
els hi serà notificada per escrit en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la seva 
celebració. 
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4. La disponibilitat de les faroles serà a partir de l'inici oficial dels actes de campanya 
electoral. Si el cinquè dia posterior a l'inici de campanya no han estat ocupades les zones 

assignades, per la candidatura respectiva, es consideraran disponibles per a la seva 
assignació a una altra que ho hagi sol·licitat o per a sortejar-les de nou si hi ha més d'una 

petició. 
 
5. Resta totalment prohibit, per raons de seguretat, fer ús de les faroles de l'enllumenat 
públic per a posar-hi "pancartes". 

 
6. L'incompliment de les presents normes facultarà a l'Ajuntament per a procedir a la 
immediata retirada de la publicitat electoral del partit polític, coalició, candidatura, etc.. 
infractor, sense perjudici de cursar la corresponent denúncia a l'Administració Electoral 
competent. 
 
7. Si raons d'interès públic ho aconsellen, l'Ajuntament podrà determinar, dins el període de 

campanya electoral previst en la convocatòria, les dates d'inici d'utilització de les faroles de 
l'enllumenat públic. 
 
8. Tota la propaganda electoral ubicada en espais públics cedits gratuïtament per 

l'Ajuntament, es retirarà en un termini no superior als 5 dies posteriors a la celebració de les 
eleccions a les quals es refereixi. 
 

Es faculta a la Junta de Govern de l'Ajuntament, per a adoptar els acords següents: 
 
a) Determinar el nombre de suports materials i llocs per a la seva ubicació, previstos en 
l'apartat A-1. 
 
b) Determinar el nombre i localització de les faroles de l'enllumenat públic habilitades per 

l'Ajuntament per a ubicar-hi propaganda electoral. 
 
c) Convocar els sorteigs als quals es refereixen els apartats anteriors. 
 
Els elements de mobiliari urbà determinats en el present article, seran oferts per 

l'Ajuntament directament als partits polítics, federacions, coalicions electorals, agrupacions 
d'electors o llistes electorals,  i la seva utilització es regirà per les normes establertes al 

respecte i supletòriament, per les disposicions contingudes en la legislació electoral general. 
 
No obstant, en cada convocatòria electoral, l'Ajuntament notificarà a la Junta Electoral de 
Zona corresponent la reserva d'espais públics que es posaran a disposició dels concurrents a 
les eleccions convocades, amb suscinta referència a la normativa que els hi és d'aplicació, 
per a la seva publicació oficial, conjuntament amb la dels locals destinats a celebració 
d'actes electorals i cedits a les Juntes Electorals de Zona.  

 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: 
 
Primera:   
 

A partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança, tots els subjectes passius 

determinats en l'article 3, a favor dels quals s'hagi atorgat llicència per a realitzar actes de 
publicitat en la via pública i el domini públic, o visible des de la via pública, o els qui es 
beneficiïn de l'aprofitament a què es refereix l'article 1r, si és que es va procedir sense 
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l'autorització corresponent, vindran obligats a declarar les circumstàncies previstes en 
l'article 10.2, o en el seu cas, complementar la sol·licitud presentada oportunament. 
 

Aquests fets imposables, acreditaran la taxa de la quota el mateix exercici d'entrada en 
vigor de l'Ordenança reguladora, confeccionant-se, a tals efectes, la matrícula pertinent a 

mesura que es formalitzin les declaracions o s'hi incorporin d'ofici, si les presentades amb 
anterioritat es consideren suficients.   
 
La fiscalització del dipòsit previ determinat i tarifat, tan sols serà d'aplicació per a aquelles 

sol·licituds d'aprofitaments que s'han estat gaudirà sense l'autorització pertinent. 
 
Segona: 
 
La declaració prevista en la disposició anterior,  s'efectuarà en un termini de 6 mesos des de 
l'entrada en vigor de l'Ordenança. Transcorregut aquest termini sense haver presentat la 
declaració, restarà facultat l'Ajuntament per a procedir a la retirada immediata de les 

instal·lacions que serveixin de suport a la publicitat regulada en aquestes disposicions. 
 
Tercera: 
 

Totes les autoritzacions concedides per l'Ajuntament de Mollerussa, amb anterioritat a 
l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, s'entenen, a tots els efectes, atorgades amb 
caràcter discrecional i per tant, gaudiran de la consideració d'actes essencialment revocables 

amb idèntics efectes que els previstos en l'article 1.2 anterior per a noves autoritzacions. 
 
Quarta: 
 
Les utilitzacions privatives o aprofitaments especials previstos en l'article 1r. de l'Ordenança 
que a l'entrada en vigor d'aquesta no acreditin cap autorització o llicència municipal 

específica, estaran sotmeses, íntegrament, a les disposicions reguladores de les noves 
sol·licituds.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2008, 
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2009 i continuarà vigent mentre no se n'acordi 

la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 

Vist i plau, 
El Secretari,            L’Alcalde, 
 
 


