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Article 1r. Naturalesa i fonament 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127 i 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, de les 
hisendes locals, s’estableix el preu públic per presentació de serveis o la realització d’activitats. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable, d’aquest preu públic, la presentació de serveis publicitaris en el llibre 
de festes. 
 
Article 3r. obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficiïn de la prestació del servei, o activitat 
que es realitzi. 
 
Article 4t. Naixement de l’obligació 
 
L’obligació de pagar el preu públic naix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de 
l’activitat. 
 
Article 5è. Quantia  
 
La quantia del preu públic serà la següent: 

- ¼ pàgina..............................................................30,25€ 
- ½ pàgina..............................................................42,35€ 
- ½ pàgina en color.................................................48,40€ 
- Pàgina Sencera....................................................60,50€ 
- Pàgina Sencera en color o Contraportada..............96,80€ 

 
Article 6è. Forma de pagament  
 
L’organisme facturarà la publicitat emesa el mes anterior i enviarà liquidacions   als subjectes 
passius, atorgant-los el termini que fixa l’article 20.2 del RD 1684/1990, per domiciliació bancària, 
que a tal fi estableix l’organisme. 
Transcorregut aquest termini sense ingressar el preu públic, es procedirà per la via executiva de 
constrenyiment, d’acord amb l’article 46.3 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Article 7è. Exempcions o bonificacions 
 
Primer.- Dins del servei de publicitat al llibre de festes locals estaran exempts de pagament els 
anuncis municipals o d’organismes i entitats municipals. 
Segon.- Quan es tracti d’entitats o associacions d’interès social o cultural, l’ajuntament de Bot 
podrà establir el concert per pagament dels preus en funció dels interessos de la població.    
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el BOPT. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 

PREU PÚBLIC REGULADOR DE LA PUBLICITAT EN EL LLIBRE DE FESTES. 


