ORDENANCES FISCALS 2014

Ordenança fiscal núm. 4.12.
TAXA PER LA PUBLICACIÓ D'ANUNCIS A LA RÀDIO
MUNICIPAL
Article 1 – Concepte
1. De conformitat amb el que preveu el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de
publicació d'anuncis al butlletí d'informació municipal, que es regirà per aquesta
ordenança.
2. Els espais reservats pels anunciants poden ser limitats en funció de les necessitats
de la publicació.
3. La contraportada es vendrà sempre íntegrament i mai per mòduls aïllats.
Article 2 – Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els que es
beneficiïn dels serveis .o les activitats realitzades per aquest municipi, a que es
refereix I'article anterior.
Tindran la condició de persones beneficiades les naturals o jurídiques titulars de la
petició per a la inserció de I'anunci.
Article 3 – Quantia
La Quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en I'annex.
Article 4 – Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es
fixa en les tarifes contingudes en l’annex.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment que es formuli la petició de
l’autorització corresponent.
3. Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament de la taxa el servei no es
pugui realitzar, serà procedent la devolució de les quantitats satisfetes.
ANNEX DE TARIFES
Tipus producte
Preu de la taxa
Paquet mensual de 4 falques de 20 segons al dia
171,77 €
Paquet bimensual de 4 falques de 20 segons al dia
286,30 €
Contracte trimestral de 4 falques de 20 segons al dia
343,56 €
Patrocini d’informatius
114,52 € mensuals
Mencions a programes
11,44 € per menció
Publicitat a la pàgina web www.radiosantquirze.cat
Banner
229,04 € mensuals
Realització i gravació de la falca
68,70 €
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Article 5 – Gestió
1. Les persones naturals o jurídiques interessades en el servei a que es refereix
aquesta ordenança, hauran de presentar davant aquest municipi una sol·licitud
detallada del servei desitjat.
2. L'Ajuntament podrà establir concerts per a la gestió i comercialització de les
pagines de publicitat del Butlletí Municipal.
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 a Sant Quirze del Vallès
el 23 de desembre de 2013, començarà a regir el dia 1r de l’any 2014 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

