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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 

PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE PUBLICITAT A TRAVÉS DEL  BUTLLETÍ 
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, EL WEB i ALTRES PUBLICACION S 
 

Article 1r. Concepte 

1. De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, am-
bdós del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de 
març), aquest municipi estableix el preu públic per l’emissió de publicitat a través del 
Butlletí d’informació Municipal, i els preus públics relatius a diverses publicacions mu-
nicipals o dels seus organismes, que es regirà per aquesta ordenança. 

2. Es consideraran anuncis els texts escrits, propaganda escrita que, per la seva forma o 
contingut, tinguin com a finalitat la difusió o divulgació de publicitat a través del butlletí 
d’informació municipal o altres publicacions editades per l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, així com les publicacions a la pàgina web de l’Ajuntament. 

 

Article 2n. Exempcions 

1. No està subjecta al preu públic per l'emissió de publicitat, regulat en aquesta orde-
nança les següents entitats, sempre que es refereixi estrictament als seus objectius 
fundacionals: 

1.1. Entitats benèfiques o benèfic docents. 

1.2. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i els seus organismes autònoms. 

1.3. Entitats culturals i cíviques inscrites al Registre municipal d’entitats. 

 

Article 3r. Obligats al pagament 

1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les perso-
nes o entitats que es beneficiïn de la publicitat dels anuncis, a què es refereix l’article 
anterior. 

2. Tindran la condició de substituts, les empreses de publicitat que contractin l’emissió 
dels anuncis en representació dels beneficiaris. 

 

Article 4t. Quantia 

1. La quantia del preu públic per l'emissió de publicitat, serà la que es fixa en les tarifes 
que es detallen a continuació: 

CONCEPTES EUROS 
Anunci de una vuitena part de pàgina 119,30 
Anunci d’un quart de pàgina 179,00 
Anunci de mitja pàgina 357,95 
Anuncis de plana completa:  

Penúltima pàgina 596,60 
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Contraportada 715,95 
Disseny de l’anunci  71,60 

 

 

2. Venda de llibres i altres estris 

VENDA LLIBRES EUROS 
Argentona i Vilassar a cavall de dues èpoques  11,00 
Col·lecció 6 número revista 5,00 
Arran Camí Ral 45,00 
El Maresme i la conflictivitat bèl·lica 6,00 
Entre Filferrades memòries de l'exili 6,00 
Estudi Thomas Jefferson - Ben Hays 5,00 
Gent del poble 10,00 
Gots Vilazari 2,00 
I Jornades Tèxtils Maresme 5,00 
In Marítima 1r Simposi història medieval 5,00 
In Marítima 2n Simposi història medieval 5,00 
Ipsa Arca 1,00 
La necròpolis del Ravalet 5,00 
La volta catalana - David López 5,00 
Les Monges, 150 anys a Vilassar de Dalt 10,00 
Mapa Parc 9,00 
Noves Lectures Guerra Napoleònica 10,00 
Plats 5,00 
Sant Antoni Abat a Vilassar de Dalt 8,00 
Structural Analisys 25,00 
Teatre de la Massa de Guastavino 10,00 
Vilassar de Dalt (1931-1945) 6,00 
Vilassar en Guerra 5,00 
Vilassar i els Sants Màrtirs 10,00 

 

3. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor 
afegit, que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula. 

 

Article 5è. Normes particulars de gestió 

1. Les persones físiques i jurídiques interessades en la publicació d’anuncis al Butlletí 
d’informació municipal, hauran de sol·licitar-ho, per escrit i conforme al model norma-
litzat, dirigit al Sr. Alcalde President, el qual el traslladarà al Cap de comunicació. 
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2. L’autorització serà competència del Sr. Alcalde President, o regidor en qui hagi dele-
gat la competència de la publicació del Butlletí d’informació municipal, seguidament es 
procedirà a la signatura del contracte d’adhesió entre les parts. 

3. No s’admetrà la inclusió de cap anunci al butlletí, si prèviament no s’ha signat el con-
tracte publicitari corresponent. 

4. Els imports exigibles conforme l’article 3r. seran objecte de liquidació i es notificaran al 
subjecte passiu per que procedeixi a efectuar l’ingrés en els terminis que assenyala 
l’art. 62 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària que s’assenyalin en la 
notificació. 

5. L’ingrés s’haurà d’efectuar en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que 
es detallaran al document cobrador. 

6. Si se sol·licita l’emissió d’algun anunci publicitari, el qual es consideri que pot atemp-
tar contra la constitució, les lleis, les persones o la moral i les bones costums, quedarà 
en suspens la resolució de la seva publicació fins que es pronuncia la Junta Govern 
Local de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

7. L’Alcalde, actuant com a representant legal de l’Ajuntament, es reserva el dret de dis-
posar la publicació d’aquells anuncis publicitaris de caràcter institucional que cregui 
oportuns, per considerar que poden prestar un servei públic als veïns o resultar 
d’interès per a la col·lectivitat local. 

8. Els deutes per aquests preus públics seran exigits pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 

 

Article 6è. Obligació de pagament 

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el mo-
ment de concessió de l'oportuna autorització per a la publicació de l’anunci per part de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

2. En cas que l’autorització no s’hagués sol·licitat i/o concedit i, no obstant això, l'anunci 
s’hagués emès o publicat, l’obligació de pagament neix a partir del moment en que 
l'anunci es comenci a donar a conèixer al públic. 

 

Article 7è. Remissió normativa 

En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l'Or-
denança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants. 
 

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 poste riors. 
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 re-
missions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substi-
tuïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamenta-
ris de què porten causa. 
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Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de novembre de 
2019, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2020 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 


