ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC A MITJANS PUBLICITARIS MUNICIPALS
Article 1r. Fonament legal.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 2, 41 i 127 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s'estableix el preu públic per prestació de serveis de publicitat o de difusió informativa per part
de l'Ajuntament de Porreres.

Article 2n. Naixement de l'obligació.
L'obligació del pagament del preu públic neix des que s'iniciï la prestació del servei o la
realització de l'activitat. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el
servei o l'activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.
No constitueix activitat publicitària subjecta al pagament del preu públic, les activitats
divulgatives desenvolupades per l'Ajuntament de Porreres en l'exercici de les seves
competències de foment dels valors històrics, ambientals, culturals o socials de l'Ajuntament,
encara que comprengui informació relativa a activitats econòmiques privades i sempre que no
hagi existit petició expressa de la persona titular de l'activitat.
De forma degudament motivada l'Ajuntament es reserva el dret a no acceptar propostes
publicitàries que no es considerin convenients o d'interès municipal.

Article 3r. Obligats al pagament.
Estan obligats a satisfer l'import del preu públic les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin la prestació dels
serveis municipals de publicitat.

Article 4t. Quantia.
L'import del preu públic es calcularà d'acord amb les següents tarifes:
a) Divulgació de publicitat en fulls o impresos en el si d'activitats organitzades per
l'Ajuntament, inclosos els programes de festes o fires:

Fins a 1/8 pàgina
Fins a 1/4 pàgina

40 €
70 €

Programes Sant Roc i
col·laboracions publicacions
permanents
100 €
200 €

Fins a ½ pàgina
Fins a 1 pàgina

120 €
200 €

350 €
600 €

Concepte

Festes o fires
generals

Article 5è. Cobrament.
La liquidació del preu públic serà efectuada pels serveis administratius municipals. Tant la
liquidació com el pagament del preu públic s'efectuarà amb caràcter previ a la prestació del
servei demanat.
Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

Disposició Final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i serà aplicable a partir de l'endemà de la seva publicació, romanent
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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