ORDENANCES FISCALS DE NAVARCLES 2018

Ordenança Fiscal núm. 4.11
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES
INSTAL·LACIONS PER L’EXHIBICIÓ D’ANUNCIS

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.ñ) i 20.3.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la instal·lació de portades,
aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local, o que siguin
visibles des de les vies públiques locals, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització per part d’un particular de columnes, cartells,
cartelleres i d’altres instal·lacions municipals per l’exhibició d’anuncis.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin l’oportuna autorització municipal.
Article 4t. Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Base imposable
Constitueixi la base imposable de la taxa:
a) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública.
b) Número de cartells.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Tarifa primera

€URO

a) Cartelleres columnes per m2

20,90

b) Vela marquesina

11,08

c) Cartells situats a pals per campanya electoral

0,50

d) Cartells activitats culturals i esportives

0,16

Article 7è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
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Article 8è.- Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació quan s’iniciï l’activitat que constitueix el fet imposable. A aquests
efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data d’instal·lació dels cartells.
Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés
1. Concedida l’autorització, s’efectuarà la liquidació provisional sobre la base que ha declarat el
sol·licitant.
L’Administració municipal podrà comprovar la superfície i número dels cartells declarada pels sol·licitants
i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s’escaigui, deduint, si
és procedent, el que es va ingressar en provisional.
2. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que substitueix el contribuent
per al seu ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
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 fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Navarcles, a 30 d’octubre de 2008,
començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2009 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

