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Ordenança núm. 43
TAXA PER LA INSERCIÓ D’ANUNCIS A PROGRAMES DE FESTES
Article 1.- Fonament legal
En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 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
disposen els articles 15 a 19 RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la inserció d’anuncis a
programes de festes, que s’especifica en la quota corresponent que es regirà per la present
ordenança, i les seves normes s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.
Article 2.- Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar la taxa neix des de que s’insereix l’anunci, si bé la Corporació exigirà el dipòsit
previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 26 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.
Article 3.- Obligats al Pagament
Està obligat al pagament de la taxa qui es beneficiï dels serveis o activitats pels quals s’hagi de
satisfer tal pagament.
Article 4.- Quantia
La quantia de la taxa serà la següent:
Mides anunci
1/8 pàgina
½ pàgina
Pàgina sencera
Contraportada

Tarifa
40,00 €
90,00 €
180,00 €
400,00 €

Article 5.- Cobrament
L’obligació de pagar la taxa neix des de des de que s’insereix l’anunci. No obstant, l’interessat haurà
de fer efectiu el pagament abans de la inserció de l’anunci, a la tresoreria municipal mitjançant
transferència bancària al compte municipal.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament de la taxa, l’anunci no es publiqui, es
procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Els deutes per taxes s’exigiran pel procediment de constrenyiment.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 d’octubre de 2017 començarà a
regir el dia 1r de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

