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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 
TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL 
 
Article 1. Fonament. 
 
A l'empara del previst als articles 57 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del citat text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa pels serveis de l'emissora municipal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
L'objecte de la present exacció el constitueix la prestació de serveis en l'emissora 
municipal, consistents bàsicament en l'emissió de falques publicitàries. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària a favor de les quals sol·licitin els serveis de l'emissora municipal. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin en cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció 
a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquesta entitat. 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes, les seves obligacions tributàries pendents 
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament 
i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat. 
 
4. Els administradors de les persones jurídiques que no van realitzar els actes de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles 
respondran subsidiàriament dels deutes següents: 
 
4.1. Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 
4.2. Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
4.3. En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributaria. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a 
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l'article 1 d'aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions 
que exploten  
 
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana 
o a la defensa nacional. 
 
No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Base de gravamen i deute tributari 
 
Es prendrà com a base de gravamen el número de falques publicitàries a emetre o el 
suport econòmic d'un programa. 
 
El deute tributari serà el resultat de l'aplicació de les següents tarifes: 
 
 Serveis     Tarifa  
 Flash de 15 segons    1,60 euros (no hi ha mínim) 
 Falca de 30 segons   2,20 euros (mínim 30 cunyes) 
  

Falca de 45 segons    2,50 euros (mínim 30 cunyes) 
 Falca d'1 minut 15 segons   3,85 euros (mínim 30 cunyes) 
 Falca de 2 minuts    6,50 euros (mínim 30 cunyes) 
 Falta interactiva R.D.S.   6,00 euros dia (no hi ha mínim) 
 Patrocini 15 minuts    32,00 euros (mínim 2 patrocinis) 
 Patrocini 30 minuts    42,00 euros (mínim 2 patrocinis) 
 Patrocini 1 hora   62,00 euros (mínim 2 patrocinis) 
 Programa de producció pròpia  62,00 euros hora 
 Emissió de sessions per antena 62,00 euros hora 
 
 Cunyes mensuals / anuals: 
 
 Flash 15 segons 1 mes 2 passis diaris    70,00 euros 
   Tot l’any 2 passis diaris     700,00 euros 
 Falca 30 segons 1 mes 2 passis diaris         110,00 euros 
   Tot l’any 2 passis diaris              1.100,00 euros 
 Falca 45 segons 1 mes 2 passis diaris         130,00 euros 
   Tot l’any 2 passis diaris            1.300,00 euros 
 
 Serà gratuïta la publicitat de les entitats sense ànim de lucre que tinguin signat 
un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament que així ho especifiqui. 
 
 Hostin Baner 1 estàtic www.antenaaldaia.com 
 1 mes     50,00 euros. 
 3 mesos    100,00 euros. 
 1 any     300,00 euros. 
 
 Hostin Baner 2 variable www.antenaaldaia.com 
 (amb un màxim de 10 clients) 
 1 mes      20,00 euros. 
 3 mesos    30,00 euros. 
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 1 any     80,00 euros. 
 
Amb els preu no s’inclou ni el disseny ni la gestió del baner, que dependrà dels 
dissenyadors o publicistes que el client pugui contractar. 
 
En cas d’espai limitat de baners, els clients aldeans tindran preferència sobre els 
altres.   
 
Intercanvi de baners 
 
Antena Aldaia podrà intercanviar (si així es creu convenient) baners de forma totalment 
gratuïta entre webs, comerços on-line, consells comarcals, webs corporatives, etc 
sense cap tipus de cost addicional. 
 
 (Exemple de 2 baners publicitaris web). 
 
Article 7. Meritament 
 
La taxa s'acreditarà quan s'iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s'entén que coincideix amb el de la sol·licitud de prestació del servei.  
 
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
 
2. Quan es sol·liciti la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat el 
model aprovat per l'Ajuntament on es declararan les característiques del mateix. Per 
part de la Ràdio Municipal s'expedirà el document d'autoliquidació on hi constarà 
l'import de la quota a ingressar a l'objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en els llocs de pagament indicats en el propi document. 
3. No s'efectuarà el servei sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa 
acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu 
pagament. 
 
Article 9. Gestió   
 
La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà a l'Ajuntament. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei 
general tributària. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e 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 
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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 regirà des del dia següent al de la seva íntegra publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província un cop transcorregut el preceptiu termini 
d’informació pública i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
 


