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Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 x), del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text 

refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles  

15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la subscripció i venda del 

Butlletí d'informació municipal "Revista Amposta" així com de les tarifes publicitàries dels que 

s'anunciïn.

Article 2. Fet imposable

Consisteix en la venda i subscripció de la revista Amposta i en l'ocupació dels espais publicitaris  

posats a disposició dels anunciants.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques a 

què  es  refereix  l’art.  36  així  com les  entitats  a  què  es  refereix  l’art.  35.4  de  la  Llei  general 

tributària, que es benefciïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi,  

a què es refereix l’article anterior.

Article 4. Responsables

 1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 

persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors 

o  liquidadors  de  fallides,  concursos,  societats  i  entitats  en general,  en els  supòsits  i  amb 

l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Benefcis fscals

 1. No s’aplicaran exempcions, bonifcacions ni reduccions per la determinació del deute tributari  

que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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Article 6. Quota tributària

Concepte Tarifa

Venda exemplar unitari 3,00 €

Subscriptors:

   - Amposta 34,77 €

   - Espanya 38,60 €

   - Estranger 43,04 €

 a) Edicions normals

Mòduls Mides (mm) Tarifa

1 53 x 35                9,00 € 

2 111 x 35              17,00 € 

2 53 x 74              17,00 € 

3 170 x 35              25,00 € 

3 53 x 113              25,00 € 

4 228 x 35              33,00 € 

4 53 x 151              33,00 € 

4 111 x 74              33,00 € 

5 53 x 190              41,00 € 

6 170 x 74              50,00 € 

6 111 x 113              50,00 € 

8 (1/4 pàgina) 228 x 74              65,00 € 

8 (1/4 pàgina) 111 x 151              65,00 € 

9 170 x 113              75,00 € 

10 111 x 190              80,00 € 

12 228 x 113              97,00 € 

12 170 x 151              97,00 € 

15 170 x 190            120,00 € 

16 (1/2 pàgina) 111 x 307            126,00 € 

16 (1/2 pàgina) 228 x 151            126,00 € 

20 228 x 190            157,00 € 

32 (1 pàgina) 228 x 307            250,00 € 
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Concepte Tarifa

Tot color última pàgina (pàgina sencera) 550,00 €

Senyalització de pàgina o secció 15% increment tarifa

Encartes 250,00 €

Els  establiments  declarats  Iniciatives  d'interès  local  (ILO)  gaudiran  d'una  reducció  del  50% 

d'aquestes tarifes.

Article 7. Meritació 

 1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del  

moment en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat anual per a les subscripcions i 

quinzenal per a la venda de la revista.

 2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat 

de realitzar-lo, de la factura corresponent.

Article 8. Impost sobre el valor afegit

D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a l’impost sobre 

el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.

Article 9. Infraccions i sancions

Les infraccions  i  sancions en matèria  tributària  es  regeixen  pel  que disposen la  Llei  general  

tributària, i la normativa que la desplega.

Disposició fnal

Aquesta Ordenança fscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 

el  26  d'octubre  de  1998,  i  modifcada  pel  Ple  en  sessió  celebrada  el  14  d’octubre  de  2013 

començarà a regir el dia 1r. de gener de 2014, i  continuarà vigent mentre no s’acordi la seva 

modifcació o derogació.
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