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TAXA PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN EL PROGRAMA DE FESTA MAJOR

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per a la inserció de publicitat en el programa de Festa Major que es regirà
per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la inserció de publicitat al programa de festa major de
l’Ajuntament de Teià.
Article 3
Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques que sol·licitin la inserció de la publicitat.
Article 4
Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 5
Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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Article 6
Tarifes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en l’apartat següent, per
a cadascun dels diferents serveis o activitats.

Programa Festa Major
¼ de pàgina
¼ de pàgina dreta
½ pàgina
½ pàgina dreta
1 pàgina
1 pàgina dreta
Interior portada
Interior contraportada
Contraportada

40,00 euros
45,00 euros
60,00 euros
70,00 euros
110,00 euros
120,00 euros
140,00 euros
120,00 euros
150,00 euros

Article 7
Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la voluntat de la inserció de la publicitat en
el programa de festa major.
L’import de la taxa es farà efectiu a les oficines municipals contra el lliurament d’un comprovant
que dóna l’Ajuntament.
Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte
i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament.
Article 8
Infraccions i sancions
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord
amb les disposicions legals vigents.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 20 de juliol de 2017, entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia següent de
la seva entrada en vigor. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la
seva modificació o la seva derogació expresses.
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