ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER INSTAL·LACIÓ D'ANUNCIS
PUBLICITARIS OCUPANT TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC LOCAL
Publicada al BOP núm.150, de 27 de juny de 2011.
Modificació publicada al BOP núm. 311, de 31 de desembre de 2011.

ARTICLE 1. Fonament i règim.
Fent ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució,
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i de conformitat amb el que disposa l'article 20 en relació amb els articles 15 a
19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix la taxa per
instal·lació d’anuncis publicitaris ocupant terrenys d’us públic local, que estarà al que
establix la present Ordenança Fiscal les normes de la qual atenen a allò que s'ha
previngut en l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2. Fet imposable.
La utilització o aprofitament especial d'ús públic local per a instal·lació
d'anuncis publicitaris, de conformitat amb l'article 20.3. s) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels
Hisendes locals.
ARTICLE 3. Subjecte Passius.
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a
què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
a favor dels quals s'atorga la llicència o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va
procedir sense l'oportuna autorització.
Amb relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà
ajustar-se al que establixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària.

ARTICLE 4. Característiques dels anuncis.
Els anuncis s'inseriran en els panells municipals, de caràcter estàtic, amb
mòduls de forma rectangular de 1m. de longitud x 0,5 m. d'altura i susceptible de
contindre en el seu interior elements serigrafiats per a l'exhibició de missatges
publicitaris.
ARTICLE 5. Quota tributària.
La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança serà la resultant de la següent
tarifa:
-

100 euros / any per mòdul ocupat.

Els costos de pintura necessària per a la inserció dels anuncis seran assumits
pels subjectes passius.
ARTICLE 6. Obligació de contribuir.
L’obligació de pagament d’esta taxa naix quan s'inicie l'ús privatiu o
aprofitament especial, entenent-se iniciat en el moment de concessió de la llicència.
Per a aprofitaments ja iniciats la taxa es meritarà el dia primer del període impositiu
que és anual.
ARTICLE 7. Normes de gestió.
1. Les persones interessades en la concessió de l'aprofitament regulat en esta
Ordenança, hauran de sol·licitar llicència per escrit.
2. La llicència serà atorgada per Decret d'Alcaldia, o òrgan en qui es delegue,
per un temps màxim de dos anys.
3. La quota, s'exigirà per ingrés previ, que el subjecte passiu haurà d'acreditar
al retirar la llicència.
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 en tant romanga vigent la llicència municipal.
6. En cap cas el pagament de la taxa pressuposa la llicència municipal.
7. En el cas de baixa la presentació d'esta produirà efectes a partir del dia
primer del període impositiu següent. La no presentació de la baixa determinarà
l'obligació de continuar abonant la taxa.

ARTICLE 8. Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les
sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que
disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener del 2012, i
segueix en vigor en exercicis successius fins que no s'acorde modificar-la o derogarla.

Faura, 30 de desembre de 2011
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