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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’EMISSORA RADIOFÒNICA
MUNICIPAL
Article 1. Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb allò que preveu els articles 57 i 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei 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 per la prestació i utilització del servei d’emissora radiofònica municipal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per a la contractació d’espais
publicitaris realitzats per les persones, físiques o jurídiques, que utilitzen l’emissora
municipal, per tal de cobrir les despeses que representa la utilització dels espais
esmentats.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques que es beneficiïn dels missatges publicitaris, considerant-ne com a tals
beneficiaris els industrials, els comerciants, els professionals, les empreses o les entitats
del quals els articles, els productes o les activitats es donen a conèixer mitjançant
anuncis en l’emissora municipal. Tindran la consideració de substituts les empreses de
publicitat, considerant-ne com a tals les que professionalment executin o distribueixin
campanyes publicitàries mitjançant anuncis en representació dels interessos dels
beneficiaris. No tindran aquesta consideració els treballadors que es limitin a la
confecció o redacció dels esmentats anuncis.
Article 4. Responsables
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de
la Llei general tributària. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general
CODI DE L’EXPEDIENT: 1083 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_1083_MOFIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2022
Plaça de la Vila s/n - 08495 FOGARS DE LA SELVA
Tel. 972864973 | Fax 972865284.
http://www.fogarsdelaselva.cat
fds.ajuntament@fogarsdelaselva.cat

SIGNAT
30/12/2021 13:48

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ORDENANÇA (TD01-013): ORDEN_19. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
EMISSORA RADIOFÒNICA MUNICIPAL_30122021

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: SAO5D-JEUSV-P67K6
Data d'emissió: 30 de Desembre de 2021 a les 13:54:48
Pàgina 2 de 3

ESTAT

1.- Secretari - Interventor de l'Ajuntament de Fogars de la Selva. Signat 30/12/2021 13:38
2.- Alcalde de l'Ajuntament de Fogars de la Selva. Signat 30/12/2021 13:48

tributària. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la llei general tributària.
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Article 5. Regulació del contingut de la publicitat
En referència al contingut de la publicitat emesa, s’estarà el que estableix la llei de
l’audiovisual de Catalunya, de 24 de novembre de 2005, en el seu títol VI, articles del 86
al 105, o la normativa que la substitueixi.
Article 6. Quota tributària
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:
Anunci diari durant 12 mesos
Gravació falca

150 €
40 €

Article 7. Exempció
Gaudiran d’exempció de la taxa, totes les falques i anuncis que es considerin oficials del
municipi, que s’ajustin a l’article 105 de la llei de l’audiovisual de Catalunya en relació a
la Publicitat Institucional.
Article 8. Normes de gestió
La publicitat que s'ha de radiar haurà d'estar en poder de la Ràdio amb 7 dies laborables
d’antelació al dia previst per a la seva emissió. Aquest mateix termini serà necessari per
a l’anul·lació o substitució de qualsevol anunci. L'emissora es reserva el dret de rebutjar
aquella publicitat el contingut de la qual pugui donar lloc a aquesta determinació. La
remissió d'un ordre de publicitat implica que el client accepta totes les Condicions
esmentades i el pagament de l'import de la publicitat que s’ha emès.
Article 9. Meritació i Recaptació
La taxa s’abonarà per primera i única vegada en el moment de la contractació i el seu
pagament es durà a terme per liquidació individual i mensual segons el nombre de
serveis realitzats durant el període facturat. La taxa regulada en aquesta ordenança es
merita quan s’atorga o s’inicia la prestació del servei o de l’activitat, entenent-se, a
aquest efecte, que l’esmentada iniciació es produeix amb la sol·licitud de l’interessat,
mitjançant la signatura d’un contracte.
Article 10. Infraccions i sancions
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La qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquestes
corresponguin en cada, cas, es regiran per la Llei general tributària.
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Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors Els preceptes d'aquesta
Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 1 d’octubre de 2021
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2022, i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no
modificats restaran vigents.
L’Alcalde

La Secretària Accidental

Signat i datat electrònicament per qui s’indica.
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