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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 
 

 

Taxa per publicitat a la Revista d’Informació Municipal 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

A l'empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, l'Ajuntament 

estableix la taxa per publicitat a la Revista d'Informació Municipal.  

 

Article 2. Fet imposable  

Consisteix en la inserció de publicitat en la Revista d'Informació Municipal, confeccionada 

per l'Ajuntament trimestralment.  

 

Article 3. Subjecte passiu  

1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques així com les entitats a les quals es refereix l'art. 33 de la Llei General Tributària, 

que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pel servei de conformitat amb el supòsit previst 

a l'article anterior.  

 

Article 4. Responsables  

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 

Tributària.  

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, , en els 

supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.  

 

Article 5. Exempcions i bonificacions  

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari 

que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
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Article 6è. Quota tributària  

Serà la resultant d'aplicar les tarifes següents, segons el tipus i modalitat del servei prestat:  

 

MÒDUL A.  

Descripció: 1/8 de pàgina a dos tintes i a peu de pàgina.  

Tarifa: 51,85 euros per número.  

 

MÒDUL A1.  

El mateix format que el mòdul A.  

Amb la contractació de tot l'any (4 números) s'aplica un descompte del 10 per 100.  

Tarifa: 186,66 euros.  

 

MÒDUL B.  

Descripció: 1/8 de pàgina en color i a peu de pàgina.  

Tarifa: 62,22 euros per número.  

 

MÒDUL B1.  

El mateix format que el mòdul B.  

Amb la contractació de tot l'any (4 números) s'aplica un descompte del 10 per 100.  

Tarifa: 224 euros.  

 

MÒDUL C. 

Descripció: 1/2 pàgina en color a la contraportada.  

Tarifa: 207,40 euros.  

 

MÒDUL C1.  

El mateix format que el mòdul C.  

Amb la contractació de tot l'any (4 números) s'aplica un descompte del 10 per 100.  

Tarifa: 746,64 euros.  

 

MÒDUL D.  

Descripció: 1/4 pàgina en color a la contraportada.  

Tarifa: 103,70 euros per número.  

 

MÒDUL D1.  

El mateix format que el mòdul D.  

Amb la contractació de tot l'any (4 números), s'aplica un descompte del 10 per 100.  

Tarifa: 373,32 euros.  

 

Article 7. Meritació  

1. Es merita i neix l'obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança des 

del moment en què es sol·licita la prestació del servei.  

2. El pagament de la taxa s'efectuarà quan l'Ajuntament presenti el document cobratori.  
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Article 8. Infraccions i sancions Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen 

pel que disposen la Llei General Tributària, i la normativa que la desplega.  

 

Disposició final  

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 11 de maig 

de 2006 i s'ha modificat posteriorment per acord de l'Ajuntament Ple de data 15 de novembre 

de.2007. 


