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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

22744

Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència municipal
d'enregistrament d'imatges del municipi amb finalitat lucrativa.

Durant el període d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions contra l’acord provisional sobre l’establiment de la taxa per llicència
municipal d’enregistrament d’imatges del municipi amb finalitat lucrativa, aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament el dia 26 de juliol de 2012 i
que va estar publicat al BOIB núm. 126 del dia 28 d’agost de 2012. D’acord amb l’article 17.4. del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna per aprovada definitivament, i es publica a continuació el text íntegre
d’aquesta ordenança:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIA MUNICIPAL D’ENREGISTRAMENT
D’IMATGES DEL MUNCIPI AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Article 1. Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i conforme als articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL, aquest Ajuntament
ordena la taxa per llicència municipal d’enregistrament d’imatges del municipi amb finalitat lucrativa que es regirà per la present ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen als articles 20 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 2. Fet imposable.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2012/177/8742

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa l’obtenció de llicència municipal d’enregistrament de pel·lícules de cinema, programes de
televisió, documentals, anuncis publicitaris, vídeos, reportatges fotogràfics o qualsevol altre producte del sector audiovisual que es
desenvolupi al municipi de Sant Josep de sa Talaia de conformitat amb l’ordenança general publicada en el BOIB núm. 80 de 2 de juny de
2012.
Article 3. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques a què es refereix
l’article 35 de la Llei general tributària, titulars de l’activitat que es pretén desenvolupar o, si és el cas, que es desenvolupi.
Article 4. Responsables.
1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’ article 42
de la Llei general tributària.
2.-Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Base imposable i quota tributària.
La base imposable i quota tributària es determinaran d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta Ordenança, establertes d’acord
amb l’activitat, els dies i l’ocupació de la via.
Article 6. Exempcions i bonificacions.
Es consideraran exemptes de pagament aquelles sol·licituds de llicència d’obtenció d’imatges declarades d’interès turístic o promocional per
part de l’Administració Turística corresponent.
Podran ser bonificades fins al 95%, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, les taxes per l’obtenció d’imatges que es considerin rellevants en la
Promoció dels valors turístics, patrimonials o culturals del municipi.
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Article 7. Meritació.
1.-D’acord amb l’article 26 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del Servei o la realització de l’activitat. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’esmentada
activitat en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència d’obtenció d’imatges del municipi.
2.-L’obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la denegació de la llicència sol·licitada o per la
concessió d’aquesta condicionada, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant.
Article 8. Normes de gestió.
1.-Els interessats en l’enregistrament d’imatges del municipi presentaran a l’Ajuntament l’oportuna sol·licitud ajustada al model oficial que
facilitarà l’Administració municipal, a la qual s’adjuntarà la documentació necessària amb la finalitat de tramitar l’expedient i de comprovar
l’exacta aplicació de la tarifa de la taxa.
2.-Si posteriorment a la iniciació del servei o activitat es canviàs o ampliàs l’activitat respecte a l’inicialment prevista, aquestes modificacions
s’hauran de comunicar a l’Administració municipal als efectes i abast prevists a l’annex.
Article 9. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen
els articles 178 i següents de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor segons el que s’estableix a l’article 17.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a partir del dia
següent de la publicació del seu text íntegre al BOIB.
ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIA MUNICIPAL D’ENREGISTRAMENT
D’IMATGES DEL MUNCIPI AMB FINALITAT LUCRATIVA
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QUADRE DE TARIFES.
1

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

200,00€

2

RODATGES de caràcter comercial: sèries, curtmetratges o llargmetratges

600,00€

3

ESPOT PUBLICITARI..

800,00€

4

Canvis en la data de filmació autoritzada que no siguin imputables a la Sant Josep Film Commission.

(Aquests canvis hauran de ser comunicats a la Sant Josep Film Commission abans de la data novament proposada)

Sant Josep de sa Talaia, 22 de novembre de 2012
L’alcaldessa,
Mª Nieves Marí Marí
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50,00€

