ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER A LA INSERCIÓ DE
PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ MUNICIPAL
Article 1. Disposició general
1. D’acord amb l’article 237 i el capítol IV, tarifes dels serveis locals (Articles 297 a 302) del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, s’estableixen les tarifes per la inserció de publicitat en el butlletí municipal.
Article 2. Objecte i naturalesa de les tarifes
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de les tarifes per la inserció de publicitat en el
butlletí municipal “El Masnou Viu”
Aquest butlletí és de titularitat municipal i es gestiona en règim de dret privat de conformitat amb
allò que preveu la legislació vigent.
L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació econòmica per la
utilització dels serveis d’inserció de publicitat en el butlletí municipal.
Les tarifes regulades en aquesta Ordenança tenen naturalesa d’ingrés o preu privat, i resten
subjectes a les prescripcions civils i mercantils. Per aquest motiu queda expressament exclosa
l’aplicació de la normativa tributària, pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de
l’esmentat ingrés. La tarifa o preu és un ingrés propi de l’empresa adjudicatària, en tant que és
gestora del servei.

2.

Article 3. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament de les tarifes a l’empresa adjudicatària, en qualitat de beneficiàries
del servei, les persones físiques o jurídiques que contractin la inserció d’anuncis publicitaris en el
butlletí municipal.
Article 4. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar a les persones beneficiàries del servei seran les següents:
Nombre de mòduls Nombre
d’exemplars
½
1
1
1
1
3
1
6
1
9
2
1
2
3
2
6
2
9
4
1
4
3
4
6
4
9
8
1
8
3
8
6
8 (contraportada)
1
8 (Pàgina 2)
1

Preu unitari
30,00 €
60,00 €
54,00 €
48,00 €
42,00 €
114,00 €
102,60 €
91,20 €
79,80 €
204,00 €
183,60 €
163,20 €
142,80 €
336,00 €
302,40 €
268,80 €
386,40 €
369,60 €

Les tarifes detallades en el quadre anterior no comprenen l’Impost sobre el Valor Afegit, que es
repercutirà, d’acord amb la normativa que el regula.
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Article 5
Règim de gestió
1. Les persones o entitats jurídiques interessades en la publicació de publicitat regulada en
aquesta tarifa hauran de sol·licitar-ho.
2. Els ingressos obtinguts d’aquesta venda aniran destinats a l’empresa adjudicatària, que haurà

d’expedir i entregar la factura corresponent amb repercussió de l’IVA d’aplicació. A la factura
es detallarà de manera explícita la tarifa aplicada.
3. 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.
4. L’adjudicatari haurà de comptar amb el consentiment previ de l’Ajuntament del Masnou per

publicar la publicitat contractada. No és permesa la publicitat vexatòria o que enalteixi o
indueixi a actituds delictives, ni qualsevol tipus que atempti contra els drets o interessos
legítims de les persones, associacions, òrgans i/o corporacions.
5. L’Ajuntament del Masnou 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 del Masnou pot variar els emplaçaments o suspendre

temporalment o totalment la inserció, informant-ne al beneficiari amb antelació.
Disposició final
Aquesta Ordenança començarà a regir el dia primer de gener de l’any 2017, i continuarà en vigor
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de
2016, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 31 d’octubre de 2016 amb número de registre 022016019002, al tauler d’edictes
electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data 4 de novembre de 2016.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de
desembre de 2016, amb número de registre 022016022404.
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