
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 

 

TAXA PEL SERVEI D'EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL  

 

Article 1. Fonaments i naturalesa  

A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels serveis prestats per l’emissora municipal.  

 

Article 2. Fet imposable 

 Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització, per part del subjecte passiu, que es derivi 
de la prestació del servei prestat per l’emissora municipal, en els termes establerts en l’article 
5è d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes. 

  

Article 3. Subjecte passiu 

 Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i 
jurídiques, i les entitats a què es refereix la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiats pel servei prestat per l’emissora municipal.  

 

Article 4. Responsables  

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària. 

2. Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 
l'article 33 de la Llei General tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries de les esmentades Entitats.  

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzaren els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents:  

a) Quan s'hagi comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.  

b) Quan s'hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.  

c) En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.  

4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i de conformitat amb el procediment 
previst en la Llei General Tributària.  

 

Article 5. Quantia 

MODALITAT 1: FALQUES PUBLICITÀRIES i ABONAMENTS  
 

Preu de la inserció de la falca  (tarifa base): 2’32 € (per a contractes d’emissions de menys de 
20 dies) 
 



- Taula d’abonaments i descomptes: 
 

FALQUES 
DIÀRIES 

MENSUAL 
(estalvi del 15%) 

TRIMESTRAL 
(estalvi del 25%) 

TEMPORADA 
(estalvi del 35%) 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 

39’44 € 
1’97 €/dia 

 
78’88 € 

3’94 €/dia 
 

118’32 € 
5’91 €/dia 

 
157’76 € 
7’88 €/dia 

34’80 €/mes 
1’74 €/dia 

 
69’60 €/mes 
3’48 €/dia 

 
104’40 €/mes 

5’22 €/dia 
 

139’20 €/mes 
6’96 €/dia 

30’16 €/mes 
1’50 €/dia 

 
60’32 €/mes 

3 €/dia 
 

90’48 €/mes 
4’5 €/dia 

 
120’64 €/mes 

6 €/dia 
 

 
 

MENSUAL TRIMESTRAL TEMPORADA 
(uns 10 mesos) 

- Mitjana de dies 
d’emissió 

 
- Despeses 

d’enregistrament 
d’anunci 

20 
 
 

15’45 € 

60 
 
 

15’45 € 
 

200 
 
 

15’45 € 
(enregistrament  
de 2 anuncis) 

 
- Les falques tenen una durada aproximada d’uns 30 segons.  
 
- La tarifa i els abonaments es basen en l’emissió de falques de dilluns a divendres i es 

prioritzarà la seva emissió a les hores de programació en directe. 
 
- Els clients que s’acullin en alguna modalitat d’abonament estaran inclosos dins la graella 

publicitària dels dissabtes al matí sense haver d'abonar cap import suplementari. 
 
- Prèvia signatura d’un conveni, l’emissora pot establir descomptes amb un màxim d’un 25% 

per als establiments associats a agrupacions de comerç o d’indústria legalment constituïdes 
al municipi. 

 
- Descomptes a la tarifa base i als abonaments per a agències de publicitat o de planificació 

de mitjans:  
 
 - Per a més de 2 falques: un 5% addicional 
 - Per a més de 4 falques: un 10 % addiciona 
 
 

MODALITAT NÚM. 2: PROGRAMACIONS ESPECIALS  
 
- Campanya de Nadal:  Està sotmesa a la tarifa base per a aquells clients que vulguin 

anunciar-se només en aquest període, durant 17 dies laborables consecutius a partir del 9 
de desembre de 2014 amb un recàrrec del 10% per ser un període extraordinari (despeses 
d’enregistrament no incloses):  

 
• 1 falca/dia:     43’35 € 



 

 

• 2 falques/dia: 86’70 € 
 
 
- Festa Major: Està sotmesa a la tarifa base per a aquells clients que vulguin anunciar-se 

només aquests dies amb un recàrrec del 25% per ser dies de programació especial 
extraordinària (despeses d’enregistrament no incloses):  

 
• Per 4 dies:  - 1 falca/dia:       11’60 € 

     - 2 falques/dia:   23’20 € 
 
 
- Altres Programacions Especials  (Mercat Medieval, Fira Palau...): Està sotmesa a la tarifa 

base per a aquells clients que vulguin anunciar-se només aquests dies amb un recàrrec del 
25% en dies en què tenen lloc activitats extraordinàries al municipi i en que l’emissora hi 
realitzi una programació especial (despeses d’enregistrament no incloses):  

 
• Preu unitari per inserció d’anunci:  2’90 € 

 
 

MODALITAT NÚM. 3: PATROCINI DELS INFORMATIUS  
 

 Patrocini de l’informatiu diari 
 

MENSUAL 
 

TRIMESTRAL 
(20% descompte) 

TEMPORADA 
(40% descompte) 

100 € 240 € 
 

80 €/mes 

600 € 
 

60 €/mes 
 
Aquestes tarifes inclouen: 
- 2 insercions de màxim 25 segons del patrocinador a inici i final de l’emissió 
- 20 dies mínim mensuals d’insercions (excepte el mes d’agost) 
- Despeses d’enregistrament incloses 
 
Períodes d’Emissió: 
- De dilluns a divendres laborables 
 

 
MODALITAT NÚM. 4: PATROCINI DEL MAGAZINE  

 
 Patrocini del magazine diari 
                                                   

MENSUAL 
 

     TRIMESTRAL 
(20% de descompte) 

TEMPORADA 
(40% de descompte) 

           120 € 
  

 

360 € 
 

96 €/mes 

648 € 
 

72 €/mes 
 
 Aquestes tarifes inclouen: 
- 3 mencions o falques de màxim 25 segons del patrocinador a inici, meitat i final del 

programa 



- 20 dies mínim mensuals d’insercions (d’octubre a juny) 
- Despeses d’enregistrament incloses 
 
Períodes d’Emissió: 
- De dilluns a divendres laborables 
 
 

MODALITAT NÚM. 5: PATROCINI DE SECCIÓ SETMANAL DEL MAGAZINE DIARI  
 
                             

MENSUAL TRIMESTRAL 
(20% de descompte) 

TEMPORADA 
(40% de descompte) 

           30 € 
 

72 € 
 

24 €/mes 

162 € 
 

18 €/mes 
 
Aquestes tarifes inclouen: 
- 2 insercions de màxim 20 segons del patrocinador a inici i final de l’emissió 
- Despeses d’enregistrament incloses 
 
Períodes d’Emissió: 
- De dilluns a divendres laborables (d’octubre a juny) 

 
MODALITAT NÚM. 6: PATROCINI DE PROGRAMES SETMANALS  

 
Patrocini de programes generalment de col·laborador s 

i que s’emeten un cop per setmana 
                                                   

MENSUAL TRIMESTRAL 
(20% de descompte) 

TEMPORADA 
(40% de descompte) 

           30 € 
 

72 € 
 

24 €/mes 

162 € 
 

18 €/mes 
 
Aquestes tarifes inclouen: 
- 2 insercions de màxim 20 segons del patrocinador a inici i final de l’emissió 
- Despeses d’enregistrament incloses 
 
Períodes d’Emissió: 
- De dilluns a dissabtes laborables (d’octubre a juny) 
 

Article 6. Meritament  

1. La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei, moment que, a aquest efecte, 
s’entén que coincideix amb el moment en què es procedeixi a la utilització del mateix.  

2. Sense perjudici del que es preveu en l’article anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud de la prestació del servei per beneficiar-se del mateix.  

3. Quan el subjecte passiu s’hagi beneficiat del servei sense prèvia sol·licitud, el meritament 
de la taxa té lloc en el moment en què efectivament es produeixi la utilització del servei prestat 
per l’emissora municipal.  




