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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'ORDENACIÓ DE LA 
PUBLICITAT MITJANÇANT PANNELLS I TANQUES EN EL TERME 

MUNICIPAL D'ALZIRA I DE LES TAXES PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ 
OCUPANT TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL 

 
DISPOSICIÓ PRELIMINAR 

A l'empara del previst en l'art. 58, en relació amb l'art. 20.3.s) de la Llei 39/88, 
Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb la regulació continguda en la 
Secció 3ª del Capítol III del Títol I d'esta Llei, l’ajuntament d'Alzira establix l'ordenació 
de la publicitat mitjançant pannells i tanques en el terme municipal d'Alzira i les Taxes 
per instal·lació d'anuncis ocupant terrenys d'ús públic local, exigible d'acord a esta 
Ordenança. 

 
CAPÍTOL I. L'ordenació de la publicitat mitjançant tanques. 

Art. 1.- L'ordenació de la publicitat mitjançant pannells i tanques. 

1. De conformitat amb el disposat en el Títol III de l'Ordenança municipal de 
neteja urbana, aprovada pel ple de 13 de novembre de 1996, es prohibeixen la 
col·locació de cartells, excepte en els llocs assenyalats a este efecte. Esta prohibició es 
fa extensiva a la totalitat del terme municipal, excepte aquelles autoritzacions que sobre 
la base de les seves competències puguen fer altres Administracions públiques en 
matèries sectorials, i el propi Ajuntament d'Alzira de conformitat amb el disposat en la 
present Ordenança. 

 
2. L'autorització per a la instal·lació de pannells i tanques, i demés elements 

semblants, serà atorgada per la Junta de Govern Local. A este efecte, per part dels 
serveis municipals es tramitarà un expedient sobre la base del projecte tècnic presentat 
pel sol·licitant, en el qual s'analitzarà el seu acomodament amb la legalitat, el seu 
impacte en l'entorn i les seves possibles repercussions. 

 
3. No es procedirà a autoritzar la instal·lació de pannells i tanques quan les 

mateixes comporten un menyscabe de l'entorn que se situen, perjudiquen l’ornat de la 
ciutat, resulte perjudicial la seva col·locació per al trànsit de vianants i vehicles, puguen 
resultar perilloses, siguen contràries a les ordenances municipals o al planejament 
urbanístic, contradiguen normes dictades per altres Administracions públiques sobre la 
base de les seves competències, o qualsevol altra circumstància que faça 
desaconsellable la seva instal·lació. Tota resolució serà motivada sobre la base del 
procediment que s'obrirà a este efecte del seu estudi. 

 
Art. 2.- Característiques dels pannells i tanques publicitàries. 

1. Es considerarà pannell o tanca publicitària exterior, aquella instal·lació 
d'implantació estàtica composta d'un cércol de forma preferentment rectangular i 
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susceptible de contenir en el seu interior elements plans que facen possible l'exhibició 
de missatges de contingut fix o variable. 

 
2. Les dimensions màximes no superaran els 4.5 metres d'altura i 8.5 metres de 

longitud inclosos marcs i fons màxim de 0.3 metres, que podrà ampliar-se fins 0.5 
metres quan el procediment d'il·luminació siga intern o es tracte de cartells amb 
moviment. En cas contrari els elements d'il·luminació estaran col·locats en la vora 
superior del marc i no deuran sobresortir més de 0.5 metres del plànol del cartell.  

 
3. L'estructura de sustentació i els marcs dels elements publicitaris deuen estar 

dissenyats i construïts, tant en els seus elements com en el seu conjunt, de forma tal que 
queden garantides, la seguretat pública, una adequada resistència als elements naturals, 
un digna presentació estètica i adequades, en tot cas, a les normes de publicitat exterior, 
quedant prohibida en tot moment, la utilització de tirants com mitjà de subjecció de 
l'estructura de sustentació de l'element. 

 
Art. 3.- Pannells i tanques publicitàries en tanques de protecció i bastides d'obres. 

1. Podrà autoritzar-se la instal·lació de tanques publicitàries sobre les tanques de 
protecció d'obres de nova planta o rehabilitació integral d'edificis, sempre que 
comporten la desocupació total de l'immoble en el curs de les obres, no podent substituir 
en cap cas als pannells i a les tanques de protecció. 

 
2. Les condicions d'implantació seran les mateixes que per als pannells i les 

tanques publicitàries en solars. 
 
3. Podrà autoritzar-se la instal·lació de pannells i tanques publicitàries adossades 

a bastides fixes d'obres de nova planta o rehabilitació integral d'edifici, sempre que 
comporten la desocupació total de l'immoble en el curs de les obres, en les mateixes 
condicions que les tanques publicitàries en solars. 

 
CAPÍTOL II. Taxes per instal·lació de pannells i tanques publicitàries ocupant 
terrenys d'ús públic local . 

Art. 4.- Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable d'estes taxes la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local mitjançant la instal·lació de pannells, 
tanques, o altres elements semblants ocupant terrenys d'ús públic local. 

 
2. No estan subjectes a estes taxes els anuncis relatius a: 
        a) Entitats benèfiques, prèvia l'autorització pertinent. 
        b) Organismes de l'Administració Pública. 
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      c) La publicitat instal·lada exclusivament en la façana, aparadors o interior 
de locals, quan es referix a l'activitat exercida o en els articles o productes que en ells es 
venen, o en vehicles de la pròpia empresa. 

 
2. Les taxes regulades en esta Ordenança són independents i compatibles amb la 

taxa per concessió de llicència d'obres o urbanística.  
 

Art. 5.- Subjectes passius. 

Són subjectes passius d'estes taxes, en concepte de contribuent, les persones 
físiques i jurídiques així com les entitats que es referix l'art. 33 de la Llei General 
Tributària que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en 
benefici particular, en els supòsits inclosos en el fet imposable definit en l'article 
anterior.  

 
Art. 6.- Quota tributària. 

1. Tractant-se d'instal·lacions subjectes a règim de concessió, s'estarà al disposat 
en el corresponent plec de condicions. Al mateix plec s'estarà quan es referix la gestió, 
període impositiu i import. 

 
2. En el cas d'instal·lació d'elements de publicitat exterior subjectes a prèvia 

llicència municipal, la quota serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
     a) Quota anual per metre quadrat de superfície de l'anunci: 20,00 euros. 
     b) Quan es tracte d'anuncis lluminosos la quota s'incrementarà en un 50%. 
 
En el cas que el pannell, tanca, o element semblant, estiga ubicat  en un carrer o 

plaça de primer ordre, les tarifes anterior s'incrementaran en un 25%. 
 

Art. 7.- Període impositiu i meritació.  

 La meritació d'estes taxes tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període 
impositiu és anual, excepte en els supòsits d'inici o cessament de la utilització privativa 
o de l'aprofitament especial, en este cas el període impositiu s'ajustarà a esta 
circumstància i la quota es prorratejarà per trimestres naturals, inclòs el de l'inici o 
cessament.  

 
Art. 8.- Gestió.  

1. Les persones interessades en la concessió de l'aprofitament regulat en esta 
Ordenança, hauran de sol·licitar-lo per escrit, indicant les característiques del mateix, i 
acompanyar un plànol de situació. 

 
2. La llicència serà atorgada per Decret d'Alcaldia, o Regidor en qui es delegue, 

previs els informes tècnics escaients. 
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3.  La quota anual inicial o única, segons els casos, s'exigirà per ingrés previ, que 

el subjecte passiu deurà acreditar al retirar l'autorització. 
 
4. L'ingrés previ previst en el paràgraf anterior tindrà efectes de notificació de 

l'alta per a la inclusió en la matrícula-padró de la taxa. Les successives liquidacions 
periòdiques es notificaran col·lectivament mitjançant anuncis en el "Butlletí Oficial de 
la Província", en tant romanga vigent la llicència municipal. 

 
5. Quan es produïsca una instal·lació subjecta a esta taxa sense la preceptiva 

llicència municipal prèvia, sense perjudici de qualsevol mesures de policia demanial i 
urbanística, i de la imposició de les sancions que resulten procedents segons la 
normativa vigent, no es podrà atorgar llicència (en el cas que foren legalitzables) sense 
que s'acredite el previ pagament de la liquidació que practique la Inspecció de Tributs 
municipal.  

 
6. En cap cas el pagament de la taxa pressuposa la llicència municipal. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, aprovada per l’ajuntament Ple en sessió de 28 de gener de 
2004, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l'endemà a la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de València i continuarà vigent fins ai la seua 
modificació o derogació expressa. 

 
ÍNDEX DE VIES PUBLIQUES 

 A l’efecte d’esta Ordenança s'entenen com a carrers i places de primer ordre les 
següents: 

 
Av. Hispanitat 
Av. Sants Patrons 
Pl. Regne 
Av. Lluís Suñer 
C/ Xúquer 
C/ Joanot Martorell 
Av. Blasco Ibáñez 
C/ Major Santa 
Caterina 
C/ Sant Roc 
Pl. Constitució 

 

C/ Colmenar 
C. Faustino Blasco 
C/ Correus 
C/ Santa Teresa 
C/ Sueca 
C/ General 
Espartero 
Pl. Major 
C/ Perez Galdós 
C/ Hort dels Frares 
C/ Colom 

 

Pl. Societat Musical 
C/ Salvador 
Santamaria 
C/ Reis Catòlics 
C/ Dr. Ferrán 
C/ Pere Esplugues 
C/ Camil Dolz 
C/ Josep Pau 
C/ Pare Castells 
Av. Parc 
C/ Gandia 

 

C/ Mare de Déu del 
Lluch 
C/ Mare de Déu de la 
Murta 
C/ Francesc Bono 
Av. Pare Pompilio 
Av. Josep Suñer Orovig
Av. Vicent Vidal 
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