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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

9115

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per realització de
l'activitat de publicitat dinàmica i activitats anàlogues

Adoptat per la Corporació Plenària, en sessió ordinària celebrada el 21 de maig de 2015, acord definitiu de modificació de l'Ordenança Fiscal
reguladora del Tribut Municipal que posteriorment es relacionarà, es publica el citat acord i el text de la seva modificació, als efectes
previstos a l’Art 17.4 del R.D.L 2/2004 (Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).
RELACIÓ ESMENTADA:
ORDENANÇA FISCAL reguladora de la TAXA PER REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DE PUBLICITAT DINÀMICA I
ACTIVITATS ANÀLOGUES
Acord provisional elevat a definitiu:
1r- Transcorregut el termini d'exposició al públic de l'acord d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa per
realització de l'activitat de publicitat dinàmica i activitats anàlogues, adoptat per la Corporació Plenària en sessió ordinària de data 26 de març
de 2015, ha estat presentat dins d'aquest termini un escrit d'al·legacions, subscrit per D. Javier Pedreita Hernandez, en qualitat de president de
l'Asociación de Locales de Ocio de Calvià (ALOC), acordant-se la seva desestimació i l'aprovació del text annex de l'Ordenança que recull
aquesta modificació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/78/920697

2n- El text de la citada Ordenança o de les seves modificacions es publicarà en el BOIB i entrarà en vigor a partir de la data prevista en la
seva Disposició final.
3r- De conformitat amb el disposat en el Artº 19.1 del RDL 2/2004, de 5 de Març, contra el present acord i Ordenança annexa, els interessats
podran interposar a partir de la seva publicació en el BOIB, recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes
reguladores d'aquesta Jurisdicció.
Text de l'Ordenança:
TÍTOL
Taxa per realització de l'activitat de publicitat dinàmica i activitats anàlogues
FONAMENT LEGAL
Article 1.
En ús de les facultats concedides 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 de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Calvià estableix la Taxa per realització de l'activitat
de publicitat dinàmica i activitats anàlogues, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en
l'article 57 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004.
FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial que té lloc per la utilització privativa o aprofitament especial que derivi de la
realització de l'activitat de publicitat dinàmica i activitats anàlogues.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques al favor de les quals s'atorguin les llicències per gaudir de
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l'aprofitament especial.
RESPONSABLES
Article 4.
Seran responsables els que es determinin per la Llei General Tributària i restant normativa que sigui d'aplicació.
BENEFICIS FISCALS
Article 5.
1. No s'aplicarà bonificacions ni reducccions per a la determinació del deute, a excepció del previst en l'Ordenança General de Recaptació.
2. S'exceptuen del pagament de la present taxa a les Administracions Públiques pels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per aquells serveis relacionats amb la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en el següent quadre de Tarifes.
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Nº Agents

euros/dia

euros/mes

Euros màxim anual nº agents

1 agent

Per dia autoritzat cada agent

15,00

450,00

1.800,00

2 agents

Per dia autoritzat cada agent

16,00

960,00

3.840,00

3 agents

Per dia autoritzat cada agent

18,00

1.620,00

6.480,00

4 agents

Per dia autoritzat cada agent

20,00

2.400,00

9.600,00

5 agents

Per dia autoritzat cada agent

22,00

3.300,00

13.200,00

6 agents

Per dia autoritzat cada agent

24,00

4.320,00

17.280,00

7 agents

Per dia autoritzat cada agent

26,00

5.460,00

21.840,00

8 agents

Per dia autoritzat cada agent

28,00

6.720,00

26.880,00

9 agents

Per dia autoritzat cada agent

30,00

8.100,00

32.400,00

10 agents

Per dia autoritzat cada agent

32,00

9.600,00

38.400,00

MERITACIÓ
Article 7.
La taxa es meritarà quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de
concessió de la llicència.
PERÍODE IMPOSITIU
Article 8.
1. Quan l'aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència Municipal.
2. Les llicències caducaran automàticament en la data del seu venciment. En cas que el subjecte passiu vulgui renovar-la haurà de realitzar
una nova sol·licitud.
RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 9.
1. Els sol·licitants hauran d'acompanyar al seu escrit de sol·licitud la documentació exigida per l'ordenança de publicitat dinàmica.
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2. Així mateix hauran de realitzar el dipòsit previ de les tarifes en la Tresoreria Municipal d'acord amb el que disposa l'article 26.1.a) del
RDL 2/2004; aquest dipòsit previ quedarà elevat a definitiu quan s'atorgui la llicència corresponent i es procedirà a la seva devolució en el
cas de ser denegada.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 10.
1. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a terceres persones. L'incompliment d'aquest aspecte
portarà aparellada l'anul·lació de la llicència.
2. No es consentirà la realització de l'activitat recollida en la present ordenança fins que la persona interessada no hagi obtingut la
corresponent llicència. L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no concessió de la llicència , sense perjudici del pagament de la
taxa i de les sancions i recàrrecs que siguin aplicables.
3. Les infraccions i sancions en materia tributària es regiran pel que es disposi en la Llei General Tributària, la seva normativa de
desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada per l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOIB, en els termes previstos en l'article 17.4 del RDL 2/2004. La
seva vigència es mantindrà fins que s'acordi la seva modificació o derogació expressa.

Calvià, 21 de maig de 2015
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LA TINENT DE BATLE D'ECONOMIA,
Mª Cristina Tugores Carbonell
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