
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 
 
ORDENANÇA REGULADORA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ANUNCIS 
LLIBRES FESTA MAJOR 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.e de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de ANUNCIS LLIBRES FESTA MAJOR 
 
Article 2. Concepte 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna 
de les activitats desenvolupades en ANUNCIS LLIBRES FESTA MAJOR 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulats en aquesta Ordenança les persones o entitats que 
sol·licitin anunciar-se en el llibre de la Festa Major  de la prestació de serveis o realització 
d’activitats a què es refereix l’article 1. 
 
Article 4. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa  regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en 
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
Full senser.-------------100 euros 
Mig full.----------------  50 euros 
1/4 de full.-------------   25 euros 
Contraportada.---------150 euros 
S’aplicarà un suplement de 60€ per fer-ho en color. 
 
2 .Beneficis fiscals 
No s’aplicaran exempcions als  subjectes passius 
 
3. L’obligació de pagament de la taxa  regulat en aquest Ordenança neix des que es presti o 
realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada a  Bell-lloc d’Urgell, el ..de . de 
1998, començarà a  regir a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la  
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents. 
 
Aquesta ordenança que consta de quatre articles ha estat modificada per l’ajuntament en sessió 
celebrada el  04 de novembre  de dos mil quatre ,  variacions de la quantia dels serveis o 
activitats( article 4).Entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a 
partir del u de gener de 2005. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la 
seva modificació o derogació expresses. 
 
 
Vist-i-plau 
 
 
L’alcalde                                                 
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