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Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu a l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL
2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
municipi estableix el preu públic per a la prestació de serveis publicitaris telemàtics de les
persones físiques o jurídiques titulars de comerços, industries o activitats de serveis d’Amposta.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic regulat en aquesta ordenança les persones
físiques o jurídiques que contractin els serveis d’alta a la plataforma telemàtica de difusió
comercial.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi en les tarifes
contingudes a l'annex.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figurin a l'annex.

Article 4. Obligació de pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment
de la contractació dels serveis publicitaris pels interessats.
2. El pagament d'aquest preu públic s'exigirà en dos moments diferents:
a) En quant a l’alta a la plataforma, en el moment en que els interessats ho sol·licitin, el tipus
d’exacció serà la d’autoliquidació assistida pel personal de l’Oficina de Gestió Tributària.
b) En quant a la quota de manteniment anual, en el moment en què l’Ajuntament confeccioni
el padró anual que serà dintre del primer bimestre de cada any, el tipus d’exacció serà la
de rebut.
3. La manca de pagament del rebut anual implicarà la baixa de la plataforma d’internet per
entendre renuncia tàcita del servei per part de l’interessat, en quin cas es prorratejarà la
quota anual en funció dels mesos durant els quals hagi tingut presència el comerç en el portal
d’Amposta Comercial.
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Article 5. Gestió
Les persones físiques o jurídiques interessades en la utilització d'aquest servei hauran de
presentar la sol·licitud al Registre General d’Entrada de documents de l’Ajuntament d’Amposta,
fent constar les característiques i condicions de la seva activitat, podent l’Ajuntament facilitar un
model d’instància per sol·licitud del preu públic.

Article 6. Reduccions i bonificacions
No s’han establert cap mena de reduccions i/o bonificacions sobre aquest preu públic.

Article 7è. Delegació per a la modificació
Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local, conforme
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les facultats
de la potestat de modificar aquest preu públic.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor per a l’exercici 2014. El seu període de vigència es mantindrà
fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 31 de març de 2014.

Annex de tarifes
Concepte

Import

Alta a la plataforma (Amposta Comercial)

25,00 €/negoci

Cost de manteniment anual

50,00 €/negoci
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