
Núm. 105
27 de juliol de 2013

Fascicle 182 - Sec. I. - Pàg. 36380

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

14386 Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis de publicitat per part de l'Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia

Durant el període d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions contra l’acord provisional sobre l’aprovació inicial de l’establiment i
ordenació del preu públic per a la prestació de serveis de publicitat, aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament el dia 28 de febrer de 2013 i que va
estar publicat al BOIB núm. 51 del dia 16 d’abril de 2013. D’acord amb l’article 17.4. del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna per aprovada definitivament, i es publica a continuació el text íntegre d’aquesta
ordenança:

 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC  PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PUBLICITAT PER PART DE
L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Article 1r.
Fonament legal.

Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 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 Ajuntament estableix el preu públic per prestació de serveis de publicitat o de difusió
informativa per part de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Article 2n.
Naixement de l’obligació.

L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’inciï la prestació del servei o la realització de l’activitat de publicitat o de difusió
informativa per part de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

A  aquests efectes, es considerarà publicitat tota forma de comunicació d’informació orientada a promoure, de forma directa o indirecta, la
contractació de béns mobles o immobles, serveis, drets i obligacions, tals com:

La inserció en els serveis de telecomunicacions o telemàtics municipals, d’informació relativa a l’exercici d’activitats econòmiques
per particulars.
L’exposició de cartells, divulgació de fullets o qualsevol altre suport informatiu en esdeveniments organitzats per l’Ajuntament.
L’exposició de cartells, divulgació de fullets o qualsevol altre suport informatiu en els espais o serveis reservats a l’Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia en el si d’exposicions, fires o altres esdeveniments organitzats per qualssevol persones jurídiques o privades.

No constitueix activitat publicitària subjecta al pagament del preu públic, les activitats divulgatives desenvolupades per l’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia 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.

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 al públic de fullets o impresos en el si d’activitats  organitzades per  l’Ajuntament, així com en els espais o serveis que se li
reservin a fires, exposicions, mercats, etc. …………....…….………………..0,20 € per imprès o fullet.
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b) Exhibició de cartells, pancartes, pantalles o altres elements publicitaris en el marc de les activitats organitzades per l’Ajuntament, així com
en els espais o serveis que se li reservin a fires, exposicions, mercats, etc.

Per jornada:

Cartells de fins a 0.5 m2 ........................................................................50,00 euros/unitat

Cartells de fins a 1.5 m2 ........................................................................75,00 euros/unitat

Cartells de més d’1.5 m2 .......................................................................50,00 euros/m2

c) Realització d’activitats de divulgació sonora o de reproducció d’imatge o so en el si d’activitats organitzades per l’Ajuntament, així com en
els espais o serveis que se li hagin reservat a fires, exposicions, mercats, etc. 

Per jornada:

Projecció de peça d’imatge  o so  de duració  inferior al minut...............……….100,00€

Per cada segon que excedeixi del minut…………………………………………    1,00€

d) Inserció de publicitat a les pàgines web municipals:

1) Bàner o hipervincle a un lloc  extern

Mensual ................................ 30,00 €

Anual ………………………. 150,00 €

2) Inserció d’una peça de publicitat audiovisual d’un màxim de 20 segons:

Mensual ................... 100,00 €

Anual ........................ 600,00 €

Article 5è.
Cobrament.

L’obligació de pagar el preu públic naix des que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat.

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.

En el cas que la prestació del servei de publicitat no es portàs a terme per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, es
procedirà a la devolució del seu import, total o parcial, atenent  l’extensió de l’incompliment.

En cas d’incompliment en el pagament de l’import del preu públic, el seu cobrament es farà efectiu a través de la via de constrenyiment, en
els termes previstos en la Llei general tributària.

En tot cas, la prestació del servei de publicitat per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia s’ajustarà al que preveu la Llei general de
publicitat, així com a les normes que es dictin en el seu desenvolupament.

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 6è.
Constitució  de garantia.

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia podrà exigir a la persona sol·licitant del servei la constitució d’una garantia de fins a 6.000,00
euros, en aquells casos en què hi hagi indicis o dubtes raonables, sobre la vulneració de drets o interessos de tercers.

La constitució de l’esmentada garantia s’efectuarà en qualsevol de les modalitats previstes en el RD legislatiu 2/2002, de 16 de juny. L’acord
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en què s’exigeixi la constitució de garantia anirà degudament motivat, i la seva quantia atendrà al principi de proporcionalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Les quanties del preu públic regulades en la present Ordenança es gravaran amb l’IVA corresponent.

DISPOSICIÓ FINAL.

L’acord d’establiment d’aquest preu públic va ser adoptat i la seva Ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió
celebrada el dia 28 de febrer de 2013, i començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOIB, i seguirà en vigor fins
que l’Ajuntament  n’acordi la  derogació o modificació expressa.

 

Sant Josep de sa Talaia, 19 de juliol de 2013

L’alcaldessa,
Mª Nieves Marí Marí
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