AJUNTAMENT D’ARGENTONA 2016
Ordenança fiscal número 52 reguladora de la taxa per la utilització d’espais per
a anuncis dins el Butlletí Municipal d’ Informació
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL), i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’utilització d’espais per a
anuncis dins el Butlletí Municipal d'Informació, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització d’espais del Butlletí Municipal
d’Informació, amb la finalitat d’obtenir publicitat d’interès particular.
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa els qui sol·licitin o es beneficiïn del servei esmentat a
l’article anterior.
Article 4t.- Acreditament de la taxa
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, neix quan s’efectua
la publicació de l’anunci en el butlletí municipal d’informació, atenent a la petició
formulada per l'interessat.
Article 5è.- Quotes tributàries.
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació del quadre de tarifes annex a
aquesta ordenança.
Article 6è.- Liquidació i ingrés.
1. Les persones físiques o jurídiques interessades en la utilització del servei a què es
refereix aquesta ordenança, hauran de presentar prèviament una sol·licitud detallada del
servei desitjat.
2. La taxa corresponent serà liquidada per l’Ajuntament i el seu ingrés es podrà fer en la
tresoreria municipal o en les entitats bancàries col·laboradores que determini
l’Ajuntament, i dins els terminis establerts en el Reglament General de Recaptació.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de la seva publicació íntegra en el
BOPB i serà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats seguiran vigents.
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1. Anunci en “Guia comercial”
Tarifes
Núm. mòduls
1 mòdul
2 mòduls
4 mòduls
8 mòduls
2. Anuncis
especials

Última
Penúltima
Pàgina 2

10,10
20,65
36,70
73,39
en

planes
Tarifes
1 plana ½ plana ¼ plana
458,86 € 229,39 € No es pot
contractar
375,88 € 184,92 € 91,78 €
375,88 € 184,92 € 91,78 €

3. Anuncis en pàgina convencional
Tarifes
2008
¼ plana
¼ plana
72,44 €
80,75 €

½ plana 1 plana
161,53 € 323,03 €
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