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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE PUBLICITAT A 
TRAVÉS DE LES PUBLICACIONS MUNICIPALS 

 
 
Article 1  
 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’estableixen els preus públics per la 
inserció de publicitat i anuncis al Butlletí d’Informació Municipal. 
 
Article 2  
 
Objecte  
 
L'objecte dels presents preus públics el constitueix la inserció d’anuncis de text escrits o 
propaganda que, per la seva forma o contingut, tinguin com a finalitat la difusió o divulgació de 
publicitat a través del Butlletí d’Informació Municipal, la Revista de Comerç o altres 
publicacions en les quals s’acordi la inserció de publicitat editades per l’Ajuntament de 
Sentmenat 
 
Article 3  
 
Obligats al pagament 
 
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones 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 4  
 
Tarifes 
 
1. La quantia del preu públic per l'emissió de publicitat, serà la que es fixa en les tarifes 
que es detallen a continuació: 
 

Concepte Euros    

 Puntual/Bimestral Semestral Anual 
Anunci vuitena part de pàgina 40,00 euros 115,00 euros 225,00 euros 
Anunci quarta part de pàgina 80,00 euros 230,00 euros 450,00 euros 
Anunci mitja pàgina 160,00 euros 470,00 euros 925,00 euros 
Anunci pàgina completa 320,00 euros 950,00 euros 1.880,00 euros 
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2. Els imports fixats per bimestres, semestres i de caràcter anual, s’entenen per bimestres, 
semestres i anys naturals. 
 
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 5  
 
Normes de gestió 
 
1. Les persones físiques i jurídiques interessades en la publicació d’anuncis al Butlletí  
d’informació municipal, hauran de sol·licitar-ho mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia-Presidència. 
 
2. L’autorització serà competència de l’Alcaldia-Presidència o la persona en qui delegui 
la competència de la publicació del Butlletí d’informació municipal. 
 
3. No s’admetrà la inclusió de cap anunci al butlletí, si prèviament no s’ha signat el contracte 
publicitari corresponent (Llei 39/1998). 
 
4. L’Ajuntament podrà rebutjar els anuncis que consideri inadequats pel seu contingut tenint en 
compte la naturalesa dels mitjans municipals. No s’acceptarà la publicació d’anuncis de 
propaganda electoral ni d’ensenyes o distintius al·lusius a partits, coalicions o agrupacions 
electorals amb la mateixa finalitat. 
 
5. L’acceptació de l’anunci serà comunicada al sol·licitant, el qual en el termini de dos dies 
haurà d’aportar la següent documentació:  
 

a) Resguard d’ingrés del preu públic. 
b) Disseny de l’anunci que es farà arribar per correu electrònic a l’adreça 

smnt.comunicacio@sentmenat.cat, en format pdf o png.  
 
6. S'estableix el règim d’autoliquidació del preu púbic. Els subjectes passius, una vegada 
comunicada l’autorització de la inserció de l’anunci, estaran obligats a presentar declaració-
liquidació, segons el model establert per l’Ajuntament. 
 
7. L’anul·lació d’una inserció acceptada només podrà efectuar-se amb una antelació mínima 
de 15 dies a la data prevista de la publicació i/o emissió de l’anunci.  
 
8. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament d’aquest preu públic , el servei o 
activitat no es realitzi o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
 
9. Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de 
constrenyiment.  
 
 
Disposicions finals 
 
Primera 
 
En tot el que no preveu la present Ordenança, se li aplicaria la ordenança general i demés 
disposicions d'aplicació. 
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Segona  
 
Aquesta ordenança fiscal, amb les modificacions aprovades pel Ple en sessió celebrada a 
Sentmenat el _______ , serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 

 
 

 


