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ORDENANÇA NÚM. 16.- PREU PÚBLIC PER A LA INSERCIÓ DE 
PUBLICITAT A LA REVISTA MUNICIPAL. 

 
 
Article 1. Fonament, naturalesa i concepte.   
 
 D’acord amb el que disposen els articles 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 a la 
revista municipal.  
 
Article 2. Obligats al pagament.  
 
 Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les 
persones o entitats que es beneficiïn de la difusió de missatges publicitaris a través de la 
revista municipal. 
 
 Tindran la condició de substituts, les empreses de publicitat que contractin la 
difusió dels anuncis en representació dels beneficiaris.  
 
Article 3. Quantia   
 
 La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fiscada en la 
tarifa continguda a l’annex.  
 
Article 4.- Normes de gestió.   
 
 Les persones físiques o entitats jurídiques interessades en la inserció o emissió 
de publicitat regulada per aquesta preu públic hauran de sol·licitar-ho mitjançant 
instància presentada al Registre General de l’Ajuntament.  
 
 Per resolució de l’òrgan competent es resoldrà sobre la sol·licitud.  
 
 
Article 5.- Obligació de pagament.  
 
 L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el 
moment de la sol·licitud, i serà exigit amb posterioritat a la publicació. 
 
 
ANNEX TARIFES:  
 
a) Inserció de publicitat a la revista municipal Tiana’t.  



 
- doble pàgina interior central: 200 euros.  

 
 

Hi haurà una bonificació de 80 euros a aquells anunciants associats a l’ ACIST, 
els quals podran sol·licitar el fraccionament del seu pagament en dues vegades.  
 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada provisionalment  pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el  dia 22 d’octubre de 2013 i definitivament en data 10 de desembre de 
2013 , entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província . El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses.            
 
 
     Tiana, 10 de desembre de  2013  
 
     
                    EL SECRETARI     L’ALCALDESSA  
 
 
Aprovació definitiva publicada al BOP del dia 23 de desembre de 2013.  
 


