Ajuntament de l’Escala
vila marinera
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Article 1.
Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4 del RDL 2/2004, text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest mateix 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
tat dinàmica dins el terme municipal, així com el control de l’esmentada
publicitat.
Article 2.
Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant la tècnica com
administrativa, necessària per a dur a terme per tal de regular
regular l’activitat publicitària i
protegir el medi ambient amb tot allò que derivi d’aquesta activitat, d’acord amb el que
disposa l’ordenança sobre publicitat al municipi de l’Escala aprovada en sessió de Ple i
publicada en el BOP de Girona núm 193 de 9 d’octubre
d’oc
de 2003.
Article 3.
Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a
les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, titulars de l’activitat de publicitat dinàmica.
2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de
cada anys natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en
territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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Article 4.
Responsables.
1. Són responsables solidaris o subsidiaris del deute tributari, junt amb els deutors
principals, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
qu es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Són responsables solidaris les persones o entitats que s’assenyalen a l’article
42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
3. Són responsable subsidiaris
subsidiaris les persones o entitats que s’assenyalen a l’article
43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5.
Beneficis fiscals.
1. Es consideraran exempts d’aquesta taxa les activitats publicitàries quan siguin
d’interès públic general, realitzades per:
2. L’Estat i els seus organismes autònoms.
3. La Comunitat autònoma de Catalunya i els seus organismes autònoms.
4. El municipi de L’Escala i les entitats locals que hi estan integrades o en formen
part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter
caràcter administratiu.
5. Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfico-docents.
benèfico
6. Les entitats sense ànim de lucre.
7. La Creu Roja.
8. Els partits polítics, en campanya electoral.
2. Es concedeix una bonificació del 50 % a aquell socis de la UBET i altres
associacions de comercials escalencs degudament constituïts i acreditats, que
exerceixin la distribució de publicitat per els seus comerços i estiguin oberts més
de 10 mesos a l’any.
Article 6.
Quota tributària.
TARIFA PRIMERA
Repartiment de fulletons/catàlegs per locals comercials
Per un mes,
Campanya d’estiu de 15 de juny a 15 de setembre
TARIFA SEGONA
Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
En tòtems, per establiment a l’any
En establiments esportius municipals. Per espai, a l’any
Banderoles en pals, fanals o similars situats a la via pública, la unitat al dia
De forma singular, mitjançant vehicle aparcat en lloc fix, per m2/dia
De forma singular, mitjançant vehicle aparcat en lloc fix i megafonia. Per m2/ dia
De forma singular, mitjançant vehicle amb desplaçament, per m2/dia
De forma singular, mitjançant vehicle amb desplaçament i megafonia, per m2/ dia

60,00
210,00

310,50
207,00
0,80
3,40
4,60
8,65
10,25

Nota a la tarifa primera:
primera
1. Les llicències es concediran per mesos naturals que seran comptats des de la
data de la notificació de la llicència. Seran prorrogables prèvia sol·licitud de
l’interessat i mentre estigui vigent el termini autoritzat en la llicència anterior.
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2. Les llicències mensuals autoritzades durant la campanya
campanya d’èstiu no seran
prorrogables.
Article 7.
Acreditament.
La taxa per concessió de llicències, s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan
s’iniciï l’activitat que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada
la dita activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència per a exercir
l’activitat de publicitat dinàmica. També s’entendrà acreditat el fet imposable i neix
l’obligació de contribuir en el cas de que es realitzi l’activitat sense haver sol·licitat
sol·licit
l’oportuna llicència per exercir-la.
exercir
Article 8.
Règim de declaració i ingrés.
L’impagament de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud comportarà la
no tramitació de la llicència, que serà susceptible de ser esmenable en el termini
màxim de 2 dies des de la data del registre d’entrada.
Article 9.
Infraccions i sancions.
Pel que
e respecta a infraccions i sancions tributàries que en relació a la present taxa
resultin procedents en remetrem al que disposa l’Ordenança sobre Publicitat al
Municipi de L’Escala vigent.
Disposició addicional.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells
aque en què
es facin remissions a preceptes d’aquestes, 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.
La present ordenança
rdenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 29 d’abril de 2005 entrarà en vigor el dia següent al de la publicació
en el BOP de Girona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
S’ha modificat parcialment
ialment en sessió de 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de
2006, el 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de novembre de 2009 i 9
de novembre de 2011, 13 d’octubre de 2014 i 4 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
L’Alcalde,
Victor Puga López

El Secretari.
Agustí Garcia i Andres
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