
 
 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 15 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE L SERVEI 
DE L’EMISSORA MUNICIPAL 

 

 Pl. Alcalde Cid i Cid, 1 � 43570 Santa Bàrbara � Tel. 977 71 70 00 � Fax 977 71 92 85 � ajuntament@santabarbara.cat � http://www.santabarbara.cat 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 



 
 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 15 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE L SERVEI 
DE L’EMISSORA MUNICIPAL 

 

 Pl. Alcalde Cid i Cid, 1 � 43570 Santa Bàrbara � Tel. 977 71 70 00 � Fax 977 71 92 85 � ajuntament@santabarbara.cat � http://www.santabarbara.cat 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

Article 1. Fonament i naturalesa  

A l’empara del que estableixen  els articles 58 i 20.4 e), de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació 
del servei de l’emissió de publicitat a per l’Emissora de Radio Municipal. 
  
Article 2. Fet imposable 

Consisteix en la utilització del servei de publicitat a traves  de l’emissora Municipal. 
 

Article 3. Subjecte passiu 
 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin el 
servei  de l’emissora municipal  en fins publicitaris. 

Article 4. Responsables  

1. 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. 

 
2. 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 tributària. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran Exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari 

que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

2. Malgrat el que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota tributària 
d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius 
acreditin escassa capacitat econòmica 1,  per la difusió de noticies d’interès social, i espais 
electorals . 

3.- En quant a les notes d’avis estaran exempts les associacions culturals i esportives locals, 
i els partits polítics  en representació  al Ple de l’Ajuntament.   
 
Article 6. Quota tributària  

 PRIMER : La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

1. Individual (1,096 €. x pas x dia)  30 segons 
2. Individual (1,439 €. x pas x dia)  60 segons 
3. Patrocini compartit (10,767 €. x programa x setmana) 15 minuts 
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4. Exclusivitat ple ordinari (71,68 € x ple x mes) 
5. Notes d’avis, 2 €. /pas 
6. Patrocini programa en exclusiva (17,9140€./setmana) 15 minuts 
 
• Les falques de propaganda electoral es regiran segons la seva duració, remetent-se a les 

tarifes anteriors. 
• Tots A,B,C,D,  es contractaran en un mínim d’un mes . 
 
SEGON:  D’acord amb la legislació vigent , les tarifes d’aquesta taxa seran incrementades  amb 
l’impost sobre el valor afegit corresponent  que haurà de suportar el subjecte passiu 

Article 7. Meritació  

La taxa es  meritarà  i neix l’obligació de pagament quan es sol·liciti el servei. 

Article 9. Gestió 

Els interessats en la prestació dels servei a què es refereix aquesta ordenança, presentaran 
davant d’aquest municipi una sol·licitud detallada sobre la naturalesa, el contingut i l’extensió del 
servei desitjat. 

Article 10. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega.  
 
Disposició Addicional. Modificació del 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 desplegament, 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 en què porten causa. 
 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal,  aprovada  pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2 de 
novembre de 2000, començarà a regir el dia 1 de gener del 2001, i continuarà vigent mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació.  

 
Aquesta Ordenança ha estat modificada per l’Ajuntament en sessió de Ple de data 10 
d’octubre de 2003  i publicada al BOP núm.276    De data 1-12-2003 
 
Aquesta Ordenança ha estat modificada per l’Ajuntament en sessió de Ple de data 14 
d’octubre de 2004  , publicada al BOP núm.283 de 10 de desembre de 2004 
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Aquesta Ordenança ha estat modificada per l’Ajuntament en sessió de Ple de data 11 
d’octubre de 2005  , publicada al BOP núm.275 de 30 de novembre de 2005 
 
DILIGÈNCIA  
 
Per fer constar que la presenta ordenança fiscal que consta de.10 articles, ha estat 
modificada per l’acord provisional del ple de la Corporació  en sessió celebrada el dia 16 
d’octubre de 2006.Així mateix, es fa constar que elevat l’acord a definitiu de forma 
automàtica, el text íntegre  de les modificacions ha estat publicat en el Butlleti Oficial de la 
Província  núm. 282     De data onze de desembre de 2006 . Finalment, es fa constar que el 
text reproduït és el de l’Ordenança vigent, amb la incorporació de les diferents modificions 
aprovades. 
 

Acord 
Plenari de 
modificació 

Publicació 
inicial 

BOP 
núm 

Acord Plenari 
definitiu 

Publicació 
definitiva 

BOP 
Num. 

10-10-2007 17-10-2007 241 10-10-2007 17-10-2007 280 
 

Vist-i-plau     La Secretària acctal. 
L’Alcalde 
 
  
 


