ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26

PREU PUBLIC PER: La confecció d'edicions impreses i publicacions de
l’Ajuntament de Tordera i els seus Organismes Autònoms

Article 1r. Concepte.
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació
amb l'article 41 ambdós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic d'anuncis que
es publica en l’edició impresa que edita l'Ajuntament de Tordera i els seus
Organismes Autònoms, que es regirà per aquesta Ordenança.
No està subjecte al preu públic regulat en aquesta Ordenança
els anuncis que es publiquin per Entitats
Benèfiques, administracions
públiques per anuncis oficials i les Associacions de Veïns i Entitats culturals i
esportives de la vila.

Article 2n. Obligat al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
Ordenança els qui es beneficiïn del servei prestat per aquest municipi, a què
es refereix l'article anterior.

Article 3r. Fet imposable.
1.- El preu públic per la publicació d'anuncis en les edicions
impreses que edita l’Ajuntament de Tordera i els seus Organismes Autònoms,
gravarà la inserció de textos publicitaris que tinguin per objecte donar a
conèixer articles, productes o activitats de diferents signatures o entitats
comercials, industrials o professionals.
2.- Als efectes del paràgraf anterior, es consideraran com a
anuncis, els textos, tots aquells escrits o propaganda escrita que, per la
seva forma i contingut, tingui com a finalitat la difusió i divulgació.

Aricle 4t. Tarifes.

Les tarifes que s'aplicaran seran les següents:

Revista municipal “El Pont de Ferro” i altres publicacions que editi l’Ajuntament
de Tordera i els seus Organismes Autònoms.
Els preus que es proposen estaran en funció de si la publicitat és en color,
blanc i negre, situació en l’interior de la revista o si es tracta d’una
contraportada.
Contraportada, fins un màxim de
1 pàgina, fins un màxim de
½ pàgina, fins un màxim de
¼ pàgina, fins un màxim de

1.202,02 €
901,52 €
480,81 €
240,41 €

Article 5è. Obligació del pagament.
L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta
Ordenança neix en el moment de que sol.licita l'interessat la inserció d'un
anunci en les edicions empreses.

Article 6è. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al
respecte determinin l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reglament General de Recaptació
i altres disposicions concordants.

Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada
Corporació en sessió celebrada el 30 de
definitivament aprovada en data 22 de juliol
juliol de 2002 i es mantindrà vigent fins
expressa.

provisionalment pel Ple de la
maig de 2002 i que ha quedat
de 2002 i regirà a partir del 31 de
la seva modificació o derogació

Tordera, 31 de juliol de 2002
L’alcalde,

El secretari-interí,

Joan Carles Garcia Cañizares

Lluís Xavier Viñuales Solé

