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Ordenança Fiscal núm. 30
Taxa reguladora de la instal•lació de cartells indicadors de llocs d’interès.

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 al
19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la instal•lació de cartells
indicadors de llocs d’interès, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la instal•lació de cartells indicadors de llocs d’interès a tot el
terme municipal de Vilanova del Vallès. Tots els elements regulats per aquesta
Ordenança seran objecte de l’obtenció d’un permís d’instal•lació municipal.
S’entén per cartells indicadors de llocs d’interès aquells que anuncien serveis públics,
serveis municipals, activitats de restauració i d’hoteleria, i d’altres activitats públiques i/o
privades amb caràcter lúdic, amb l’aprovació expressa de la Junta de Govern Local.
També s’inclouen els anuncis amb pantalles d’informació lluminosa, on es podrà sol•licitar
la inserció d’anuncis, sempre prèvia sol•licitud i aprovació municipal.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària
que instal•lin cartells indicadors de llocs d’interès i/o sol•licitin la inserció d’anuncis a
pantalles d’informació lluminosa.
Article 4. Responsables
1.Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals
en els diferents articles de la Llei General Tributària.
2.La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es contemplen.
Article 6. Excepcions.
Queden exclosos d’aquesta ordenança:
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• Els cartells indicadors dels centres municipals, o d’altres administracions públiques,
o d’interès municipal que pugui autoritzar l’Ajuntament, com les escoles bressols,
CEIP, IES o d’altres edificis municipals.
• La senyalització viària del propi Ajuntament o d’altres organismes públics, prèvia
autorització municipal.
• Els anuncis lluminosos propis de l’Ajuntament o d’altre entitats i/o associacions del
municipi o de fora reconegudes per l’Ajuntament.
• En cas de contradicció amb l’ordenança reguladora dels rètols i tendals, serà
aquesta la que tindrà prioritat en l’aplicació.
Article 7. Quota tributària
Cartells indicadors:
Instal•lació

284,00 €/ut

Descompost:
senyal

73,00 €

P.p. pal

21,00 €

Instal•lació

190,00 €

Anuncis pantalla lluminosa:
Anunci
30,00 €/setmana
100,00 €/mes

La renovació dels cartells indicadors, com a conseqüència del desgast propi del material,
anirà a càrrec de l’anunciant, segons els preus del subministrador.
Quan l’anunciant es dona de baixa del servei, té obligació de comunicar-ho a
l’Ajuntament.
S’incorpora una taxa pel manteniment del material, de 142,00 €, passats 10 anys de la
primera instal•lació.
Article 8. Acreditament i període impositiu
1.La taxa s’acreditarà en el moment de sol•licitar el corresponent permís
2.Quan s’ha produït la instal•lació sense sol•licitar autorització, l’acreditament de la taxa té
lloc en el moment en què es tingui coneixement del mateix.
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Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1.La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Article 10. Infraccions i sancions
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
Article 11. Normativa per a cartells indicadors de llocs d’interès
Els cartells indicadors
característiques:

de

llocs

d’interès

s’hauran

d’adaptar

a

les

següents

• Les mides dels senyals indicadors seran de 1400x175 mm., reflectant nivell-1 E.G.
• El suport dels senyals indicadors serà un pal estriat d’alumini anoditzat de 76 mm.
de diàmetre, 4 mm. de gruix i 3,5 m. d’alçada amb tapa.
• Es preveu un màxim de 4 senyal per pal, però es considerarà arribar fins a 6 unitats
si es considera necessari per necessitats de senyalització.
• Els color dels indicadors seran els següents:
-

Fons: BLANC RAL 9003 / GROC RAL 1023.

-

Text, fletxes i pictogrames: BLAU FOSC RAL 5011.

-

Varis pictogrames: BLAU RAL 5005 / GROC RAL 1023 / VERD RAL 6016 /
VERMELL RAL 3020.

En cap cas, els elements regulats per aquesta ordenança podran envair la calçada.
En tot moment s’haurà de mantenir una alçada lliure de 2,20 metres.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2015, entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i estarà en vigor fins la
seva modificació o derogació.
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