Àrea d’Afers Interns i Institucionals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 – Taxa per la Col·locació de Publicitat Estàtica.
Article 1. Naturalesa i Fet imposable.
1. En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix
la Taxa per la instal·lació de publicitat estàtica, ja sigui a les Instal·lacions Esportives
Municipals com per la utilització de columnes, cartells, tanques i altres instal·lacions
que puguin resultar idònies per a fer publicitat visible des de la via pública, les normes
de les quals s'atenen al que disposa en l'article 57 i 20.4.x) de l'esmentat Reial Decret
Legislatiu.
2. No s’entendrà inclosa en el Fet imposable d’aquesta Ordenança la publicitat
col·locada a l’interior de les Instal·lacions Esportives Municipals del “Camp Nou” i
“Camp de l’Aube”, la gestió de les quals se cedeix als clubs municipals de futbol.
Article 2. Subjectes passius i Responsables.
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments
especials que constitueixin el fet imposable d'aquesta taxa.
Article 3. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les
obligacions tributàries d'aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran
d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués
adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les
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obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
Article 4. Beneficis fiscals.
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al
pagament de la taxa quan sol·liciten llicència per a procedir als aprofitaments especials
referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per altres usos que immediatament
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 5. Base de gravamen.
Es prendrà com a base de gravamen les unitats d'exhibició i el temps d'utilització.
Article 6. Deute Tributari.
El deute tributari serà el resultat de l'aplicació de les següents tarifes:

Per la col·locació de tanques publicitàries
Per ocupació del domini públic

EUROS
60 € tanca
20 €/tanca/any

Article 7. Gestió Tributària.
La taxa s'acreditarà quan s'iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests efectes,
s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
Article 8. Autoliquidacions.
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. Quan es sol·liciti la llicència per a gaudir de l'aprofitament especial, es presentarà
degudament complimentat el model aprovat per l'ajuntament on es declararan les
característiques del mateix. El Servei Municipal competent expedirà el document
d'autoliquidació on hi constarà l'import de la quota a ingressar, a l'objecte que pugui
satisfer la quota en aquell moment, en els llocs de pagament indicats en el propi
document.
3. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament
previ de la Taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament
del seu pagament.
4. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d'ofici
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l'expedient de devolució dels imports indegudament satisfets.
Article 9. Recaptació
La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 10. Inspecció.
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de
les sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General
Tributària, de les estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen, i amb l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la seva
sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès de la seva
publicació.

EL SECRETARI,

Vist i plau
L'ALCALDE,
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