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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 

 
PREU PÚBLIC PER LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL 

Article 1. Concepte 

De conformitat amb el que es preveu als articles 41 a 47 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, aquest municipi estableix el preu públic per la inserció de publicitat en 

el butlletí municipal, que s'especifica en l'article 4 següent i que es regirà per aquesta 

ordenança. 

Article 2. Exempcions 

No estan subjectes al preu públic regulat en aquesta ordenança la publicació d’anuncis 

per part de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, els seus organismes autònoms i 

les societats mercantils de la seva titularitat.  

Article 3. Obligats al pagament 

1. Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en aquesta ordenança, les 

persones o entitats que, prèvia petició, es beneficiïn de la difusió de missatges 

publicitaris a través del butlletí municipal. 

2. Tindran la condició de substituts, les empreses de publicitat que contractin la difusió 

dels anuncis en representació dels beneficiaris. 

Article 4. Quantia 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa a 

continuació: 

OF. 33  Preu públic per la inserció de publicitat en el 
Butlletí Municipal 2021 

CONCEPTES   

Anunci vuitena part de pàgina 63,96 € 

Anunci quart de pàgina 102,76 € 

Anunci mitja pàgina 208,66 € 

Anunci pàgina complerta 336,59 € 

Anunci pàgina complerta (contraportada) 417,33 € 

Disseny de l’anunci 38,80 € 
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2. En el cas que els anuncis siguin publicats a la contraportada el preu tindrà un 

recàrrec del 20%, excepte els de pàgina complerta que tindran el preu ressenyat en 

la taula anterior. 

3. En el cas que es contractin anuncis de manera trimestral el preu unitari dels 

mateixos tindrà un descompte del 10%. 

4. Les quotes 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 o entitats jurídiques interessades en l'emissió de la publicitat regulada 

en aquest preu públic hauran de sol·licitar-ho. 

2. Les liquidacions resultants de les sol·licituds a les quals fa referència l’apartat 

anterior s’exigiran en el règim d’autoliquidació 

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

constrenyiment. 

4. Sens perjudici d’allò que disposa l’article 170.2, primer paràgraf, del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, respecte el caràcter plural de tot butlletí 

informatiu municipal, 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’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es reserva el dret a rebutjar aquells 

anuncis publicitaris que pel seu contingut es consideri oportú dur a terme aquesta 

determinació. 

6. Per causes de força major, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès pot variar els 

emplaçaments o suspendre temporalment o totalment la inserció, informant-ne al 

beneficiari amb antelació. 

Article 6. Obligació de pagament. 

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el 

moment de la formalització de la inserció de la publicitat. 

2. El pagament d’aquest preu públic es realitzarà per autoliquidació emesa per 

l’Ajuntament que l’obligat al pagament haurà de fer efectiva a les diferents entitats 

bancàries habilitades a tal efecte. 

Disposició final  
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Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple en la sessió celebrada el dia 19 de 

desembre de 2019, a les Franqueses del Vallès, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 

2020 i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de 

modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 


