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Número de registre 9553

AJUNTAMENT DE GUIXERS

Correcció errada anunci aprovació definitiva ordenança preu públic per fotografies i filmacions

RECTIFICACIÓ D’ERRADA EN ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ DE SESSIONS FOTOGRÀFIQUES I FILMACIONS AMB 
CARÀCTER COMERCIAL

Atès que s’ha detectat que el text de l’anunci publicat en el BOP núm. 188 de 14 de novembre, no es 
correspon a l’acord definitiu aprovat, es procedeix a publicar-lo de nou:

El Ple de l’Ajuntament de Guixers en sessió plenària de 19 de juliol de 2013 va adoptar l’acord provisional 
de l’aprovació de l’ordenança reguladora per a la realització de sessions fotogràfiques i filmacions amb 
caràcter comercial.

En data 6 d’agost de 2013 l’anunci es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 141, en 
data 30 d’agost de 2013 es publicà en el DOGC núm. 6450, i en data 28 d’agost en el Diari Regió 7.

Pel present es fa saber que transcorregut el període d’informació publica de 30 dies, i no havent-se 
presentat reclamacions ni al·legacions, s’entén aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar nou 
acord.

Tot seguit es publica el text íntegre del Reglament, segons allò previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Contra aquesta disposició es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant la sala d’aquesta 
jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva darrera publicació. No obstant això podreu interposar-ne qualsevol altre si ho 
considereu convenient.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ DE SESSIONS 
FOTOGRÀFIQUES I FILMACIONS AMB CARÀCTER COMERCIAL

Article 1. Fonament legal
Aquesta entitat local, en ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, 
i a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb 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, estableix el preu públic per a la realització de sessions fotogràfiques i 
filmacions amb caràcter comercial, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual 
atenen al que preveu l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

En base a l’Ordre AAM/133/2013, de 10 de juny, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, publicada en el DOGC núm. 6404 de 26.06.2013

Article 2. Fet Imposable
En virtut del que estableix l’article 2.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, l’article 
20.4.h) 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, i l’article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, el fet imposable 
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ve determinat per la necessitat de donar cobertura de les despeses que repercuteixen en l’adequació dels 
espais naturals i entorns municipals que són utilitzats en les fotografies i filmacions de caràcter comercial.

Article 3. Subjectes passius
Tindran la consideració de subjectes passius les persones físiques i jurídiques, susceptibles d’imposició, que 
sol·licitin autorització municipal per a portar a terme l’activitat consistent en la realització de fotografies i 
filmacions de caràcter comercial.

Article 4. Responsables
Seran responsables solidaris de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques o 
jurídiques esmentades a l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Respondran subsidiàriament 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 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 5. Quantia
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:
- Preu per a la realització de filmacions amb finalitat comercial, 700 €.
- Preu per a la realització de sessions fotogràfiques amb finalitat comercial, 500 €.

Article 6. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció del preu públic

Article 10. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que corresponguin en cada cas, 
s’atendrà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, i disposicions que la desenvolupen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les quanties del preu públic regulades en la present Ordenança es troben exemptes d’IVA, segons allò 
disposat en l’art. 7.8 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre.

DISPOSICIÓ FINAL
L’Acord d’establiment d’aquest preu públic i la seva Ordenança van ser aprovats pel Ple d’aquest 
Ajuntament en sessió de 18 de juliol de 2013, i començaran a regir a partir del dia de la seva aprovació 
definitiva seguint en vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per part de 
l’Ajuntament.

Guixers, 9 d’octubre de 2013
L’alcalde, Marià Chaure i Valls

———
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