27 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I
CONTROL DE LA PUBLICITAT COMERCIAL DIRECTA.
Article 1r. Fonament i naturalesa
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, per l'article 3 de la Llei 5/97 de 8 de
juliol , Reguladora de la publicitat dinàmica de les Illes Balears i

de conformitat amb allò que

disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació
dels serveis d'atorgament de les autoritzacions relatives a l'exercici de les activitats de publicitat
comercial directa dins el municipal, així com pel control de l'esmentada publicitat.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal, tant tècnica

com administrativa,

necessària per a concedir o denegar les autoritzacions relatives a l'exercici de la publicitat comercial
directa que ha de desenvolupar-se dins el terme municipal i exercir el seu control. A efectes d'aquesta
ordenança s'entén com a publicitat comercial directa el repartiment domiciliari de publicitat a
habitatges, oficines i despatxos o el seu dipòsit en les bústies o porteries dels immobles així com el
repartiment en mà de material imprès per mitjà de contacte directe entre els agents publicitaris i els
possibles usuaris, amb caràcter gratuït, i utilitzant, per a tal fi, les zones de domini públic, vies i espais
lliures públics i zones privades de concurrència pública.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques titulars de l'activitat de publicitat
comercial directa i els que la reparteixen, en cas de ser de la mateixa empresa.
Article 4t. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereixen els articles 35 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària
2. Són responsables subsidiàries 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.

3. Actuaran com a obligats al pagament com a deutors principals de la taxa els titulars de la llicència
municipal.
4. En tot cas tindrà la consideració de responsable en el pagament de la taxa l'empresa anunciant.
Article 5è. Base imposable
1. La base imposable serà el nombre de productes o publicacions a les que faci referència
l'autorització.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària serà el resultat de multiplicar la base imposable per 30 €, essent la Base imposable
com s'ha dit el nombre de productes o publicacions a les que faci referència l'autorització.
Per les empreses que els seus objecte social sigui empresa de publicitat dinàmica i que facin varis
repartiments dins l'any, s'estableix una taxa anual de 150 euros.
Article 7è. Exempcions i bonificacions
1. Bonificació del 100% per a les persones físiques i jurídiques que paguin la taxa de residus al
municipi de Selva.
2. Bonificació del 100% per a les ONG o entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d'Entitats
Jurídiques de l'Ajuntament de Selva sempre que el contingut de la publicitat siguin les seves pròpies
activitats, sense caràcter comercial.
3. A efectes d'aquesta ordenança, la publicitat electoral i la del propi Ajuntament i ens dependents
queden exemptes d'aquesta taxa.
Article 8è. Meritació
S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes a
gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que la iniciació esmentada es produeix amb la seva
sol·licitud.
Article 9è. Declaració
Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència de publicitat comercial directa han de
presentar prèviament, al Registre General, l'oportuna sol·licitud adjuntant la llista de productes o
ítems que configuraran la base imposable, hi han d'adjuntar el número d'identificació fiscal del
sol·licitant, alta de l'impost d'activitats econòmiques, si escau, vigència de les llicencies municipals

exigibles legalment en l'activitat corresponent. Relació de persones que es proposen com agents de
publicitat dinàmica, amb indicació del número de document d'identitat o passaport i la seva adreça.
S'ha de liquidar la taxa corresponent.
Article 10è. Liquidació i ingrés
La liquidació de la taxa que es notifiqui al subjecte passiu serà ingressada en caràcter previ a l'inici de
l'activitat de forma directe a la caixa municipal utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas,
s'ha d'estar a allò que disposa la Llei general tributària i la Llei 5/1997, de 8 de juliol de publicitat
dinàmica de les Illes Balears.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entra en vigor l'1 de gener de 2014, o l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior a aquest dia, i serà vigent fins que es modifiqui
o es derogui expressament.

