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ORDENANÇA FISCAL N. 25 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA TAXA MUNICIPAL PER PUBLICITAT ALS 

PROGRAMES DE FESTES I FIRES I AL BUTLLETÍ MUNICIPAL 

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA. 

A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb 

el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per 

publicitat als Programes de Festes i Fires i al Butlletí Municipal. 

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE. 

Consisteix en la publicació en els Programes de Festes Majors i altres, Fira del Vi i altres i 

Butlletí Municipal que edita l’Ajuntament, de publicitat comercial, sol·licitada per empreses i 

comerciants. 

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU. 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que 

sol·licitin o resultin beneficiats o afectes pel servei de conformitat amb el supòsit previst a 

l’article anterior. 

2. Tindran la condició de substitut les empreses de publicitat que contractin la publicació dels 

anuncis en representació dels beneficiaris. 

ARTICLE 4. RESPONSABLES. 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general 

tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i 

abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària. 



ARTICLE 5. BENEFICIS FISCALS I EXEMPCIONS. 

No se’n preveu cap .No obstant, el Regidor delegat podrà concedir l’exempció quan el subjecte 

passiu sigui: 

- una entitat benèfica o benefico- docent 

- un òrgan de l’Administració Pública o Corporació Local. 

- una entitat cultural 

- o una organització sense ànim de lucre. 

ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA. 

Serà com a mínim la que es fixa en la tarifa continguda en l’annex. 

El subjecte passiu pot aportar un import més alt del fixat si així ho expressa clarament en el 

moment de fer la sol·licitud. 

ARTICLE 7. MERITACIÓ. 

1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança des del 

moment en què l’interessat sol·liciti la inserció de publicitat comercial en el Programa o 

Butlletí. 

2. En cas que l’autorització no s’hagués sol·licitat i/o concedit i, no obstant això, l’anunci 

s’hagués publicat, l’obligació de pagament neix a partir del moment en que l’anunci es 

comenci a donar a conèixer al públic. 

ARTICILE 8. PERIODE DE PAGAMENT. 

El període de pagament en voluntària començarà en el moment de la sol·licitud i s’acabarà 1 

mes després d’haver celebrat la fira o festa. 

Una vegada transcorregut aquest període, si no s’ha cobrat, es passarà automàticament a 

recaptació executiva. 

ARTICLE 9. INFRACCIONS I SANCIONS. 

Les infraccions I sancions en material tributària es regeixen pel que disposa la Llei General 

Tributària i la normativa que3 la desplega. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 23 d’octubre de 2007, 

començarà a regir el dia 1r. de gener de 2008, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran 

vigents. 
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ANNEX DE TARIFES 

Programes de Festes i Fires. Format Meitat DIN A4 

Fira del vi 

Pàgina sencera: 150 € 

Mitjà pàgina: 95 € 

Quart de pàgina: 60 € 

Festa Major 

Pàgina sencera: 152 € 

Mitja pàgina: 53 € 

Quart de pàgina: 36 € 

Pàgina sencera ( portada exterior) 200€ 


