ORDEENANÇA REEGULADORA
A DEL PREU
U PÚBLIC PER
P
A LA REALITZACIIÓ DE SESSSIONS
FOTO
OGRÀFIQUESS I FILMACIO
ONS AMB CA
ARÀCTER COM
MERCIAL.
ARTIC
CLE 1. Fonam
ment legal
Aqueesta entitat local, en ús de les faacultats contingudes alss articles 1333.2 i 142 de la
Consttitució Espan
nyola, i a l’article 106 dee la Llei 7/19
985, de 2 d’a
abril, Regulaadora de les Bases
del R
Règim Local, i d’acord am
mb els articlees 15 a 19 del Reial Decret Legislatiuu 2/2004, de
e 5 de
març, pel qual s’aaprova el text refós de lla Llei Reguladora de less Hisendes LLocals, estableix el
preu públic per a la realitzacció de sessio ns fotogràfiq
ques i filmaccions amb caaràcter come
ercial,
que ees regirà per aquesta Ord
denança fiscaal, les norme
es de la qual atenen al quue preveu l’a
article
57 deel Reial Decreet Legislatiu 2/2004.
En baase a la ORDRE AAM/133
3/2013, de 110 de juny, del Departam
ment d’Agricuultura, Ramaderia,
Pescaa, Alimentació i Medi Nattural, publicaada en el DO
OGC núm. 64
404 de 26.06..2013

CLE 2. Fet Im
mposable
ARTIC
En viirtut del qu
ue estableix l’article 2.22 de la Llei 58/2003, de
d 17 de deesembre, Ge
eneral
Tribu
utària, l’article 20.4.h) del Reial Decreet Legislatiu 2/2004, de 5 de març, peel qual s’aprova el
text rrefós de la Llei Reguladora de les H
Hisendes Loccals, i l’article 6 de la LLlei 8/1989, de 13
d’abrril, de Taxes i Preus Púb
blics, el fet iimposable ve
v determina
at per la neecessitat de donar
coberrtura de less despeses que
q repercutteixen en l’aadequació dels
d espais nnaturals i en
ntorns
municipals que só
ón utilitzats en
e les fotogrrafies i filmaccions de carà
àcter comerccial.
ARTIC
CLE 3. Subjecctes Passius
Tindrran la consid
deració de subjectes
s
paassius les pe
ersones físiques i jurídiqques, suscep
ptibles
d’imp
posició, que sol∙licitin au
utorització m
municipal perr a portar a terme
t
l’activvitat consiste
ent en
la reaalització de fotografies i filmacions
f
dee caràcter co
omercial.
ARTIC
CLE 4. Respo
onsables
Seran
n responsables solidaris de
d les obligaacions tributààries del subjjecte passiu,, les persone
es
físiqu
ues o jurídiq
ques esmenttades a l’art icle 42 de laa Llei 58/20
003, de 17 dde desembre
e,
Geneeral Tributària.
Respo
ondran subssidiàriament els Administtradors de le
es societats i els Síndics,, Interventorrs
o Liquidadors de fallides, con
ncursos, sociietats i Entittats en general, en els suupòsits i amb
l’abasst que assenyala l’article 43 de la Lle i 58/2003, de 17 de dese
embre, Geneeral Tributària

ARTIC
CLE 5. Quanttia
La qu
uantia dels drrets a perceb
bre pel preu públic serà la
l següent:
 Preu per a la realització
ó de filmacioons amb finaalitat comerccial d’una duurada màxima
p
propo
orcionalmentt per cada diia
de dos dies, 700 €. A partir dels ddos dies, es pagarà
de més de filmació.
 Preu per a la realitzacció de sessioons fotogràffiques amb finalitat com
mercial d’una
durada màxima de
e dos dies,, 500€. A partir delss dos dies,, es pagarrà
proporcio
onalment pe
er cada dia dee més de sesssió fotogràfica.
CLE 6. Exemp
pcions i Bonificacions
ARTIC
No ess concedirà cap
c exempció ni bonifica ció en l’exaccció del preu públic
ARTIC
CLE 7. Infracccions i Sancio
ons
Pel q
que fa a laa qualificació
ó d’infraccioons tributàrries, així com de les ssancions que
correesponguin en
n cada cas, s’atendrà al qque disposen
n els articless 181 i següeents de la Lle
ei
58/20003, de 17 de desembre,, General Tri butària, i dissposicions qu
ue la desenvoolupen.
DISPO
OSICIÓ ADDICIONAL.
Les q
quanties del preu públic regulades een la presen
nt Ordenança
a es troben exemptes d'
d IVA,
segon
ns allò disposat en l'art. 7.8
7 de la Llei 37/1992 de
e 28 de desem
mbre.
DISPO
OSICIÓ FINALL.
L'Aco
ord d'establiment d'aquest preu púúblic i la se
eva Ordenan
nça van ser aprovats pel Ple
d'aqu
uest Ajuntam
ment en sessió de 3 d’octtubre de 201
18, i començaran a regir a partir del dia
d de
la sevva aprovació
ó definitiva seguint
s
en viigor fins que
e s'acordi la seva derogaació o modifficació
expreessa per partt de l'Ajuntam
ment.

L’Alcaalde,

