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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA RÀDIO MUNICIPAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats dins la seva competència, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització 
d’activitats de competència local  en la ràdio municipal. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització 
d’activitats en la ràdio municipal. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
 
Producció de falca ( creació i enregistrament) 10,00 € El primer cop i cada 

vegada     que s’actualitzi 
la falca 

4 passis diaris de dilluns a divendres durant 
la radiofórmula (de 9 a 14h. i de 16 a 20h.) 

15,00 € Mensual 

2 passis addicionals en programes en directe 
 

  5,00 € Per programa 
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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 
 
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple en data 25 d’ octubre de 2012                                         
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


