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ORDENANÇA NÚM. 33
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’EMISSORA MUNICIPAL
DE TORRELLES DE FOIX.

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis que presti
l’emissora Municipal de Torrelles de Foix.

Article 2n.- Concepte.
Constitueix l'objecte del preu públic la prestació dels següents serveis :
Emissió de Falques publicitàries.

Article 3r.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els que es
beneficiïn dels serveis prestats per l’emissora municipal de Torrelles de Foix,
especificats en l'article anterior.

Article 4t.- Subjectes passius
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.

Article 5e.- Quantia.
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta ordenança, són les següents:
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Preu públic per l'enregistrament i l'emissió anual de falques publicitàries: 30€/any, més
IVA (Inclou muntatge i veu i creativitat"

Article 6e.- Naixement de l'obligació de pagament.
El preu públic s’abonarà per primera i única vegada en el moment de la contractació i
el seu pagament es durà a terme per liquidació per anunciant i anual , entenent-se que
aquesta quota es fixa per anunciant, sense limitació d’emissions durant l’any de la
contractació del mateix. .
El preu públic regulat 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.
Qualsevol modificació en les condicions del servei anteriors generarà novament la
meritació del preu públic amb efectes de la data d’aquesta modificació.
En el cas de que es sol·liciti l’inici de la prestació del servei sense que aquesta
coincideixi amb l’any natural es prorratejarà la quota pels mesos que restin fins a la
finalització de l’any natural.

Art. 7è.- Exempció

Art. 8è. Normes de gestió
La gestió i la recaptació en període voluntari del preu públic correspondrà a
l’Ajuntament.

Art. 9è Infraccions i sancions
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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Gaudiran d’exempció de la taxa, totes les falques i anuncis que es considerin oficials
del municipi.

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 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 provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 20 de març de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 21 de maig de 2018, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

Dono fe
El Secretari-Interventor
Marc Ballester Pla
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Vist-i-plau
L’Alcalde
Sergi Vallès Domingo

