ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
D’acord amb la modificació publicada amb el número d’inserció
2021-10374 al BOP T de 29 de novembre de 2021
ANNEX DE TAXES ESTABLERTES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

1.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la publicació voluntària o obligatòria d’insercions de tot tipus al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona (BOP T).
Base Imposable
La base imposable es determina, en la publicació d’insercions, pel tipus de contingut i anunciant, i per la
tramitació ordinària, urgent o en terminis reduïts.
Gestió de les insercions
Les normes de gestió del BOPT, estan regulades en el Reglament de Gestió del Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, aprovat per acord plenari de 29 d’abril de 2005 i publicat al BOP núm. 143 de 22 de
juny de 2005, modificat pels acords plenaris de 30 d'octubre de 2015 i de 26 de març de 2021 i publicats,
respectivament, al BOP T núm. 300 de 30 de desembre de 2015 i BOP T de 22 de juny de 2021, el qual
desenvolupa els aspectes essencials de la gestió del BOPT, complementa els aspectes tractats en la
present ordenança fiscal i és d’aplicació en tot allò no previst en aquesta.
Exempcions

1. Estaran exempts del pagament de la taxa: les publicacions de disposicions i les resolucions d’inserció
obligatòria i els anuncis oficials, qualsevol que sigui el sol·licitant de la inserció, quan la mateixa sigui
obligatòria, d’acord amb una norma legal o reglamentària, així com els edictes i anuncis de Jutjats i
Tribunals quan la inserció sigui tramitada d’ofici.

2. En qualsevol cas, quedaran subjectes a la taxa de publicació d’anuncis, per tant, no els hi serà
d’aplicació l’exempció de pagament, els anuncis següents:

a) Els publicats a instància de particulars
b) Els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes d’acord amb allò establert en la seva legislació
específica.

c) Els anuncis oficials de l’Administració de Justícia a instància de particulars.
d) Els anuncis, el cost dels quals sigui repercutible als interessats segons les disposicions aplicables
e) Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament d’una taxa, preu públic o altre tipus de
dret econòmic.

f) Els anuncis que puguin reportar, directament o indirectament, un benefici econòmic al remitent o
sol·licitant, o tinguessin contingut econòmic.
No es considerarà que reporta un benefici o que té contingut econòmic, les citacions per ser
notificats per compareixença en els procediments recaptatoris dels diferents tributs quan, intentada
la notificació per part de l’administració tributària o entitats i corporacions de dret públic a qui
correspongui, aquesta no hagi estat possible.
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g) Els anuncis que es puguin o s’hagin de publicar a més, en un diari, segons disposició legal o
reglamentària.

3. En les insercions que s'hagin de publicar gratuïtament s'ha d'indicar, en la mateixa petició d’inserció, el
precepte pel qual es declara l'exempció de la taxa.
Tarifes i terminis per a les insercions d’anuncis i edictes
La tramitació de les insercions s’ha de realitzar mitjançant la “tramesa electrònica d’insercions” de la plana web
del butlletí, https://www.dipta.cat/ebop/, i d’acord amb la normativa que estableix aquesta plana web.
La unitat de pagament de les tarifes és la inserció.
Tarifes
Tarifa 1. Tramitació ordinària
Tarifa
1.1

Tipus de tramitació

Terminis de publicació

Import

Ordinària

A partir de 6 dies hàbils

75€

Tarifa 2. Tramitació amb terminis reduïts- tarifes de recàrrec
Els textos a publicar amb terminis reduïts, amb independència del seu caràcter exempt o de pagament, estan
subjectes a una tarifa de recàrrec que s’afegeix a la tarifa ordinària.
Tarifa
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Tipus de tramitació

Terminis de publicació

Tramitacions amb recàrrec
Data fixa
Termini 1
Termini 2
Urgent (si són de pagament)

Data fixa
1 dia hàbil
2 dies hàbils
De 3 a 5 dies hàbils

Recàrrec
200€
200€
100€
25€

Tarifa 3. Tramitació ordinària d’insercions provinents dels ajuntaments i Entitats Municipals
Descentralitzades (EMD) de la província de Tarragona
Aquesta tarifa s’aplicarà sempre que l’import de la tarifa no sigui repercutible a un tercer, hi hagi un interessat,
un beneficiari o un adjudicatari en el procediment, o aquest s’hagi incoat per un particular.
En cas que se sol·liciti la publicació en terminis reduïts s’afegeix l’import del recàrrec corresponent a la tarifa
del termini especial que correspongui a la tarifa 2.
Tarifa Pressupost anual
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

fins 750.000 €
A partir de 750.001 € fins 2.500.000 €
a partir de 2.500.001 € fins 6.000.000 €
a partir de 6.000.001 € fins 15.000.000 €
a partir de 15.000.001 €

Import
0€
0€
45€
55€
65€

Aquesta tarifa es calcula i s’aplica d’ofici, segons les dades dels pressupostos dels ajuntaments i EMD de la
província de Tarragona referents a l’any anterior al de la liquidació de la taxa. Aquesta informació és de
caràcter i aplicació anual. Els ajuntaments i EMD comunicaran al BOP l’import del seu pressupost liquidat quan
aquest impliqui un canvi de tram.
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Còmput de terminis
L’hora de tancament de l’edició del BOP, per al còmput dels terminis per a la publicació de les insercions, és
les 12:00 hores dels dies d’edició, segons l’establert en el Reglament de gestió del BOP T.
Als efectes de l’establert en l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte que el butlletí s’edita de dilluns a
divendres, excepte els festius.
En tot cas, el còmput dels terminis quedarà en suspens mentre s’esmenin els defectes que el BOP o el propi
anunciant hagin pogut detectar en el contingut de les insercions entre l’ordre d’inserció i la data de tancament
de l’edició de la publicació.
Situacions de caràcter especial

a) Terminis de publicació. La Llei 5/2002, de 4 d’abril, de butlletins oficials de les províncies, al seu article 7è,
apartat 3, estableix que la publicació haurà de ser efectuada en el termini màxim de 15 dies hàbils
posteriors al pagament de la taxa corresponent, si aquest és procedent o, si no, a la recepció de l’ordre
d’inserció. En cas de publicació urgent, el termini es redueix a 6 dies hàbils.
Per tant, malgrat els terminis expressats a l’apartat Tarifes i terminis per a les insercions d’anuncis i
edictes d’aquesta taxa, en el cas de situacions excepcionals degudament justificades, el BOP es reserva
la possibilitat d’aplicar els marges en els terminis per a la publicació que estableix la Llei 5/2002, de 4
d’abril, de butlletins oficials de les províncies.
b) Característiques de les insercions. El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
compliment de les seves funcions, revisa les insercions que li arriben per publicar i es reserva la facultat
de dictaminar la impossibilitat de procedir a la seva publicació, ja sigui perquè no reuneixen els requisits
legals, o bé perquè no hagin estat confeccionats d’acord amb les instruccions de composició mínimes
vigents publicades a la web del BOP (https://www.dipta.cat/ebop).
c) Insercions retirades per l’emissor. A les insercions no publicades per haver estat retirades per l’emissor
després de la seva presentació se’ls aplicarà una taxa equivalent al 50% de la que els correspon en el cas
de publicar-se, si s'haguessin iniciat els treballs previs per a la seva publicació.

Formes de pagament
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació i els subjectes passius han d’ingressar l’import de la taxa
prèviament a la publicació de qualsevol inserció, llevat dels casos expressament previstos com exempts de
pagament.
Si transcorregut un termini de 6 mesos des de la sol·licitud d’inserció no s'ha ingressat el seu import, es
procedirà d’ofici a l’anul·lació.
2. Es podrà acceptar com a forma de pagament la domiciliació bancària quan el subjecte passiu publiqui
anuncis al BOP amb certa regularitat. En aquest cas el cobrament es farà mitjançant un sol càrrec a l’entitat
bancària indicada per l’import dels edictes publicats durant tot el mes o, en el període que determini la
Diputació.
La domiciliació bancària no és, en cap cas, un pagament previ ajornat.
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