Ordenança núm. 34
PREU PÚBLIC PER LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT ALS MITJANS DE DIFUSIÓ
MUNICIPALS
Article 1. Fonament, naturalesa i concepte
D’acord amb el que disposen els articles del 41 al 47 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
l’Ajuntament estableix el preu públic per la inserció de publicitat als mitjans de difusió
municipals, l’ especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 3 d’aquesta
Ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les
persones o entitats es beneficiïn de la difusió de missatges publicitaris a través dels
mitjans de difusió municipals.
2. Tindran la condició de substituts, les empreses de publicitat que contractin la difusió
dels anuncis en representació dels beneficiaris.
Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Inserció publicitat en l’Adroc:
a) Contraportada sencera 210x 297 mm.
Preu mensual
Preu trimestral
600 €
1.620 €

Preu semestral
2.916 €

Preu anual
5.250 €

b) Pàgina interior sencera 210x297 mm.
Preu mensual
Preu trimestral
480 €
1.300 €

Preu semestral
2.340 €

Preu anual
4.210 €

c) Mitja pàgina interior 185 x 128,5 mm.
Preu mensual
Preu trimestral
240 €
648 €

Preu semestral
1.180 €

Preu anual
2.120 €

d) Faldó interior: 185 x 85 mm.
Preu mensual
Preu trimestral
120 €
325 €

Preu semestral
585 €

Preu anual
1.050 €

e) Mòdul senzill interior 89,5 x85 mm.
Preu mensual
Preu trimestral
60 €
165 €

Preu semestral
300 €

Preu anual
540 €

Article 4. Normes de gestió.
1. Les persones físiques o entitats jurídiques interessades en la inserció o emissió de
publicitat regulada per aquest preu públic hauran de sol·licitar-ho d’acord amb el
corresponent reglament.
2. Les liquidacions resultants de les sol·licituds a les quals fa referència l’apartat anterior
s’exigiran en el règim d’autoliquidació.
3. Els deutes per aquest preus públics seran exigits pel procediment administratiu de
constrenyiment.

Article 5. Obligació de pagament
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment
de la sol·licitud, amb els terminis d’ingrés en període voluntari regulats en el Reglament
General de Recaptació.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pallejà, el 25 de
novembre de 2010, començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació
en el BOP i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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