2.16. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PUBLICITAT A LES INSTAL.ACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 1
La present Ordenança té per objecte regular les condicions de col·locació i activitat publicitària
a les instal·lacions esportives municipals.
Article 2
Les instal·lacions esportives on es permet la col·locació de publicitat són les següents:
-Pavelló Poliesportiu
-Piscina
-Camp de Futbol
-Sala Rodona
L’Ajuntament és propietari de les esmentades instal·lacions.
Article 3
La titularitat dels espais publicitaris, els plafons, les cartelleres i qualsevol altre suport on s’hi
insereixi publicitat a les instal·lacions municipals és de l’Ajuntament d’Alforja.
L’Ajuntament permetrà instal·lar publicitat en aquests espais.
Actualment els espais publicitaris existents són al pavelló municipal, on es disposa de dos tipus
d’espais publicitaris:
- espai d’1 metre x i metre
- espai d’1 metre x dos metres.
L’espai d’1 metre x un metre es considera el mòdul estàndard i el que dona origen al preu de la
resta d’espais.
Les característiques d’aquests espais podran ser modifi cades, essent competent per fer-ho La
Junta de Govern Local a instància de la regidoria d’Esports.
Article 4
El preu que s’estableix per cadascun dels mòduls dels espais publicitaris de les instal·lacions
esportives municipals és de 300€ anuals, sent proporcional en funció de les mides, la resta dels
preus dels espais.
De manera que l’espai d’1 x 2 metres tindrà un preu de 600€ anuals.
Els interessats a posar la seva publicitat al marcador del pavelló satisfaran un preu de 3.000€
anuals.
Article 5
La sol·licitud d’inserció d’anuncis podrà efectuar-se en qualsevol moment pels interessats.
La sol·licitud haurà de ser adreçada al registre General de l’Ajuntament i s’hi acompanyaran les
dades fiscals.
Article 6
A continuació el regidor d’esports haurà d’elaborar un informe sobre la disponibilitat d’espais
publicitaris.

Un cop aprovada la sol·licitud per l’Ajuntament, l’anunciant haurà de satisfer el preu establert
a l’article 4 mitjançant transferència bancaria al compte corrent de l’Ajuntament.
Un cop contractat l’espai, i satisfet el preu, l’anunciant es posarà en contacte amb
l’Ajuntament per convenir la presentació material de l’anunci, que anirà a càrrec de
l’anunciant.
Article 7
Les sol·licituds presentades meritaran el 100% del preu establert a l’article 4 amb
independència dels mesos del’any que es posi la publicitat.
Article 8
En el supòsit d’incompliment de l’obligació de pagament del preu establert a l’article 4 de la
present ordenança,s’enretirarà immediatament tot anunci de l’incomplidor.
Article 9
Un cop fi nalitzat l’exercici, el regidor d’esports haurà d’elaborar un informe que quantifi qui
els anuncis que han estat col·locats a les instal·lacions esportives, amb detall de quins han
estat proposats per alguna entitat esportiva.
D’acord amb l’informe del Tècnic d’esports, l’Ajuntament dins el primer trimestre de l’exercici
següent, abonarà a cada entitat esportiva, en concepte de subvenció, el 100% del preu
establert a l’article 4 de la present ordenança per cada anunci que l’hagi proposat.
Article 10
L’Ajuntament habilitarà, dins de cada instal·lació esportiva municipal, un lloc, un lloc on les
entitats esportives que facin ús de les instal·lacions de forma regular al llarg de l’any hi puguin
col·locar l’escut de l’entitat. Les associacions, entitats i/o clubs que demanin col·locar el seu
escut en una instal·lació esportiva municipal hauran d’estar inscrites a la federació catalana de
l’esport que practiquin.
Aquesta mesura ve determinada perquè les entitats federatives avalen que les entitats
inscrites en elles representen a associacions, clubs i entitats esportives privades, d’utilitat
pública i interès cívic i social. Els estatuts federatius senyalen l’obligatorietat que cada
associació, club o entitat inscrita tingui, com a mínim, una plantilla d’esport base. D’aquesta
manera l’Ajuntament vol garantir a la ciutadania que les associacions, clubs i entitats que
estiguin representades a través del seu escut a les instal·lacions esportives municipals treballin
en el foment de l’esport base, i que el seu esforç sigui palès en l’esport base del municipi, més
enllà de l’estricte pràctica esportiva.
Ordenança aprovada per Acord de Ple de data 21 de setembre de 2016 i publicada al BOP de
Tarragona de 9 de novembre de 2016.

