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Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 41 a 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant 
el qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara estableix el preu públic per la inserció d’anuncis a la revista d’informació 
municipal i en programes varis editats per l’ajuntament. 
 
 
Article 2. Concepte 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen la prestació del servei de 
publicitat de què es beneficia el subjecte passiu i que es produeix per la inserció d’anuncis a 
la revista d’informació municipal i en programes varis editats per l’Ajuntament. 
 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança els qui es 
beneficiïn dels  missatges publicitaris, considerant-se com a tals beneficiaris els industrials, 
els comerciants, els professionals, les empreses o les entitats dels quals els articles, els 
productes o les activitats es  donen a conèixer mitjançant la revista d’informació o agenda 
municipal així com els programes de les activitats municipals. 
 
Tindran la condició de substituts les empreses de publicitat, considerant-se com a tals les 
que professionalment executin o distribueixin campanyes publicitàries mitjançant anuncis en 
representació dels interessos dels beneficiaris. 
 
No tindran aquesta condició els treballadors que es limitin a la confecció o redacció dels 
esmentats anuncis. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària.  
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5. Exempcions de pagament 
 
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament del 
tribut. 
 
Article 6.Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
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Tarifa primera 
 
Revista posició genèrica 

Pàgina sencera Mitja pàgina 

Subscripció anual 
 (4 números) 

 
600 

 
300 

Subscripció semestral 
 (2 números) 

 
350 

 
175 

 

Tarifa segona 

Revista posició destacada 

Pàgina sencera Mitja pàgina 

Subscripció anual 
 (4 números) 

 
900 

 
450 

Subscripció semestral 
 (2 números) 

 
500 

 
250 

 

Tarifa tercera  
Anuncis al programa de festes 

Pàgina sencera Mitja pàgina Portada i 
contraporada 

a una tinta 35,54 € 24,79 €   

a color 71,90 € 51,24 € 102,48 € 

 
A les tarifes aprovades es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la normativa 
que el regula. 
 
Article 7. Meritació 
 
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del 
moment en què es presta o es realitza qualsevol dels serveis i/o activitat especificades a 
l’apartat anterior. 
 
2. Els interessats acompanyaran a la seva sol·licitud una declaració segons model oficial 
facilitat per l'Ajuntament, en el que es farà constar el nom del particular o l'empresa 
beneficiària, o el seu representat, dates de publicació, text, dimensions i demés 
característiques. 
 
3. Els preus públics liquidats i no satisfets dintre dels terminis reglamentaris, s'exigiran per 
via de constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general de 
recaptació. 
 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan el gaudiment del servei hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 
coincidirà amb  aquell determinat en la llicència municipal. 
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2. Quan la duració temporal s’estengui a varis exercicis, l’acreditament del preu públic tindrà 
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els 
supòsits d’inici o  cessament en la recepció del servei. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Quan no s’autoritzi el gaudiment del servei, o per causes no imputables al subjecte 
passiu, no  es pugui procedir a l’acreditament d’aquest tribut, es procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 
 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud dels elements referits a l’article 1 es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació del preu públic. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la  
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària 
per a determinar el deute. 
 
3. S ’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o  en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Tractant-se d’autoritzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el cobrament serà 
inclòs a  un padró municipal, vinculat al calendari fiscal que estableixi cada any l’Ajuntament. 
Amb la  finalitat de facilitar el pagament, l’Aju0ntament remetrà al domicili del subjecte passiu 
un document  apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.  
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de 
satisfer el preu públic en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament del preu públic. En aquest 
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament 
voluntari. 
 
 
Article 11. Notificacions  
 
1. En supòsits de prestació de servei continuat que s’estenguin a varis exercicis, la primera 
liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de 
contribuents. El preu públic d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant 
l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament pel període d’un mes 
comptat des de quinze dies abans de  l’inici del període de cobrament. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
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Article 12. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic regulat 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
 
Article 13. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment 
en la Diputació de Tarragona , les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables 
a les  actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 
els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Tarragona que han delegat 
les seves facultats en la Diputació 
 
 
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 fiscal 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. 
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 10  d'octubre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor 
al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 

Acord 
Plenari de 
modificació 

Publicació 
inicial 

BOP 
núm 

Acord Plenari 
definitiu 

Publicació 
definitiva 

BOP 
Num. 

10-10-2007 17-10-2007 241 17-10-2007 17-10-2007 280 

14-10-2008 21-10-2008 244 14-10-2008 05-12-2008 282 

27-09-2011 06-10-2011 231 27-09-2011 23-11-2011 270 

29-09-2016 10-10-2016 193 29-09-2016 12-12-2016 234 

 
 
 
Vist-i plau                     La Secretària acctal. 
Alcalde  
 
 

  


