
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES INSTAL·LACIONS 
PER L'EXHIBICIÓ D'ANUNCIS. 
 
Article 1r. Concepte. 
De conformitat amb el que preveu l'article 106 en relació amb l'article 20 del RDL 
2/2004 de 5 de març, aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de columnes, cartells i altres 
instal·lacions, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament. 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança els qui es 
beneficiïn dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a què es 
refereix l'article anterior. 
 
Article 3r. Quantia. 
-La tarifa d'aquesta taxa serà la següent: 
- Col·locació o instal·lació d'anuncis en béns d'aquest Ajuntament, per cada metre 
quadrat o fracció, al dia ........................................................................................... 0,70€. 
 
Article 4t. Obligació de pagament. 
1 .- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en 
autoritzar la utilització dels béns enumerats en l'article 1r, atenent a la petició formulada 
per l'interessat. 
2 .- El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en retirar l'oportuna autorització. 
 
Article 5è. Gestió. 
Les persones naturals o jurídiques interessades en utilització dels béns a què es refereix 
aquesta ordenança hauran de presentar sol·licitud detallada davant d'aquest Ajuntament 
del servei desitjat. 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al 
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30 
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per 
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves 
modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, a 4 de gener de 2012. 
 

El Batle,     El Secretari, 
 
 
 
 
  Sgt. Juan Albertí Sastre.  Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 


