AJUNTAMENT D’ ÒRRIUS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES
I CONTROL DE LA PUBLICITAT ESTÀTICA

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del règim local i per l'article 5.1 de la Llei del Parlament de
Catalunya 9/2000, de 7 de juliol, de Regulació de la publicitat Estàtica, i a l’empara del
previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per
la prestació dels serveis d’atorgament de les autoritzacions relatives a l’exercici de les
activitats de publicitat Estàtica dins el terme municipal, així com pel control de
l’esmentada publicitat.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, necessària per a:
a) Concedir o denegar les autoritzacions relatives a l’exercici de la publicitat
Estàtica que ha de desenvolupar-se dins el terme municipal.
b) Exercir el control de les activitats de publicitat Estàtica desenvolupades en el
Municipi.
2. La publicitat Estàtica a què es refereix l’apartat anterior, mitjançant tanca
publicitària.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat de
publicitat Estàtica.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger, estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol, i a comunicar la designació a
l’Ajuntament.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
Epígraf
6.1
6.2
6.3

Concepte
Tanca publicitària extra (3,00 m x 2,00 m)
Tanca publicitària gran
(2,50 m x 1,50 m)
Tanca publicitària normal (1,50 m x 0,65 m)

Unitat/Euros/mes
1.000,00
400,00
60,00

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou
sol·licitada.
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments
especials establerts a l’article 1.
3. Quan s’ha produït la instal·lació dels anuncis referenciats a la tarifa de l’article
anterior, sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de
l’inici d’aquest aprofitament.
4. No estan subjecte a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local
efectuades per empreses explotadores de serveis de subministrament, d’interès
general que tributen segons el previst a l’Ordenança fiscal núm. 14.

Article 8è.- Període impositiu.
1. Quan el gaudiment dels aprofitaments especials hagi de durar menys d’un any, el
període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2. Quan la duració temporal dels aprofitaments especials s’estengui a varis exercicis,
el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en aquest cas el
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a
varis exercicis.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació dels elements
referits a l’article 1 es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació
de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els
elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti
l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. S'expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el
propi abonaré.
4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els
que realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local, caldrà presentar una declaració complementària en
el termini d’un mes comptat des de la data en què es coneix la variació.
5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament
de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà
inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al
domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat
bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu
calendari fiscal.
6. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici
immediat anterior al de l’acreditament.
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.

Article 10è.- Notificacions de les taxes.
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis,
la primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment
al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

Article 11è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.

Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final.
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Òrrius a 20 d’octubre
de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

El secretari,

Vist-i-plau
L’alcalde

Ferran Martori i Mas

Jordi Rull i Claus

