








Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66 de data 18/03/2008 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

 

Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de Ràdio Municipal 

 

 
Article 6è. Quota tributària  

 

Serà la resultant d'aplicar les tarifes següents, segons el tipus i modalitat del servei prestat:  

1. Modalitat de publicitat tipus 1: Prestació del servei per un mínim de 4 mesos fins a 1 any.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana.  

La durada de la cunya és de 30 a 45 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 37,12 euros/mes (IVA apart) 

 

 2. Modalitat de publicitat tipus 2: Prestació del servei durant un mes.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana durant tot el mes.  

La durada de la cunya és de 35 a 40 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 96,44 euros/mes (apart IVA)  

 

3. Modalitat de publicitat tipus 3: 

Prestació del servei durant 15 dies.  

Dues cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana, durant els quinze 

dies. 

La durada de la cunya és de 3 minuts aproximadament, i el seu text no podrà modificar-se.  

Tarifa: 29,04 euros/mes (IVA apart)  

 

4. Modalitat de publicitat tipus 4:  

Cunyes publicitàries per dies.  

La durada de la cunya publicitària és d'un minut aproximadament, tipus pregó, i realitzada 

puntualment només una vegada.  

Tarifa: 2,54euros/cunya (IVA apart) 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

 

Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de Ràdio Municipal 

 
Article 6è. Quota tributària  

Serà la resultant d'aplicar les tarifes següents, segons el tipus i modalitat del servei prestat:  

 

1. Modalitat de publicitat tipus 1:  

Prestació del servei per un mínim de 4 mesos fins a 1 any.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana.  

La durada de la cunya és de 30 a 45 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 35,80 euros/mes (IVA apart)  

 

2. Modalitat de publicitat tipus 2:  

Prestació del servei durant un mes.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana durant tot el mes.  

La durada de la cunya és de 35 a 40 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 93,00 euros/mes ( apart IVA)  

 

3. Modalitat de publicitat tipus 3:  

Prestació del servei durant 15 dies.  

Dues cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana, durant els quinze 

dies.  

La durada de la cunya és de 3 minuts aproximadament, i el seu text no podrà modificar-se.  

Tarifa: 28,00 euros/mes (IVA apart)  

 

4. Modalitat de publicitat tipus 4:  

Cunyes publicitàries per dies.  

La durada de la cunya publicitària és d'un minut aproximadament, tipus pregó, i realitzada 

puntualment només una vegada.  

Tarifa: 2,45 euros/cunya (IVA apart) 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

 

Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de Ràdio Municipal 

 
 

Article 6è. Quota tributària  

Serà la resultant d'aplicar les tarifes següents, segons el tipus i modalitat del servei prestat:  

 

1. Modalitat de publicitat tipus 1: 

Prestació del servei per un mínim de 4 mesos fins a 1 any.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana.  

La durada de la cunya és de 30 a 45 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 34,42 euros/mes (IVA apart)  

 

2. Modalitat de publicitat tipus 2:  

Prestació del servei durant un mes.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana durant tot el mes.  

La durada de la cunya és de 35 a 40 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 89,40 euros/mes ( apart IVA) 

 

3. Modalitat de publicitat tipus 3:  

Prestació del servei durant 15 dies.  

Dues cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana, durant els quinze 

dies.  

La durada de la cunya és de 3 minuts aproximadament, i el seu text no podrà modificar-se.  

Tarifa: 26,50 euros/mes (IVA apart)  

 

4. Modalitat de publicitat tipus 4:  

Cunyes publicitàries per dies.  

La durada de la cunya publicitària és d'un minut aproximadament, tipus pregó, i realitzada 

puntualment només una vegada. Tarifa: 2,32 euros/cunya (IVA apart) 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

 

Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de Ràdio Municipal 

 
 

Article 6è. Quota tributària  

Serà la resultant d’aplicar les tarifes següents, segons el tipus i modalitat del servei prestat:  

 

1. Modalitat de publicitat tipus 1:  

Prestació del servei per un mínim de 4 mesos fins a 1 any.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana.  

La durada de la cunya és de 30 a 45 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 33,42 euros/mes (IVA apart)  

 

2. Modalitat de publicitat tipus 2:  

Prestació del servei durant un mes.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana durant tot el mes.  

La durada de la cunya és de 35 a 40 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 86,80 euros/mes ( apart IVA)  

 

3. Modalitat de publicitat tipus 3:  

Prestació del servei durant 15 dies.  

Dues cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana, durant els quinze 

dies.  

La durada de la cunya és de 3 minuts aproximadament, i el seu text no podrà modificar-se.  

Tarifa: 25,70 euros/mes (IVA apart)  

 

4. Modalitat de publicitat tipus 4:  

Cunyes publicitàries per dies.  

La durada de la cunya publicitària és d’un minut aproximadament, tipus pregó, i realitzada 

puntualment només una vegada.  

Tarifa: 2,25 euros/cunya (IVA apart) 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

 

Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de Ràdio Municipal 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4m 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, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de 

publicitat l’Emissora de Ràdio Municipal.  

 

Article 2. Fet imposable  

Consisteix en la prestació per part de l’Ajuntament, del servei de publicitat a l’Emissora de 

Ràdio Municipal.  

 

Article 3. Subjecte passiu  

2. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a les quals, es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, 

que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pel servei de conformitat amb el supòsit previst 

a l’article anterior.  

 

Article 4. Responsables  

3. 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.  

4. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Exempcions i bonificacions  

2. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

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

 

 

 

 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 110 de data 13/05/2002 

 

Article 6. Quota tributària  

Serà la resultant d’aplicar les tarifes següents, segons el tipus i modalitat del servei prestat:  

 

1. Modalitat de publicitat tipus 1:  

Prestació del servei per un mínim de 4 mesos fins 1 any.  

Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables de la setmana.  

La durada de la cunya és de 30 a 45 segons, i el seu text serà el mateix durant el temps de 

prestació del servei. Tarifa: 32,51 euros/mes (+IVA) (5.410 ptes/mes + IVA)  

 

3. Modalitat de publicitat tipus 2:  

Prestació del servei durant un mes Tres cunyes publicitàries per dia, tots els dies laborables 

de la setmana durant tot el mes.  

La durada de la cunya és de 35 a 40 segons, i el seu text serà el mateix durant tot el mes.  

Tarifa: 84,44 euros/mes (+IVA) (14.050 ptes/mes + IVA)  

 

4. Modalitat de publicitat tipus 3: 

Prestació del servei durant 15 dies Dues cunyes publicitàries per dia, durant tots els dies 

laborables de la setmana, durant els quinze dies.  

La durada de la cunya és de 3 minuts aproximadament, i el seu text no podrà modificar-se. 

Tarifa: 25,00 euros/mes (+IVA) (4.160 ptes/mes + IVA)  

 

5. Modalitat de publicitat tipus 4:  

Cunyes publicitàries per dies.  

La durada de la cunya publicitària és d’un minut aproximadament, tipus pregó, i realitzada 

puntualment només una vegada. Tarifa: 2,19 euros/cunya (+IVA) (365 ptes/cunya)  

 

Article 7. Meritació  

2. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança des 

del moment en què es sol·licita la prestació del servei.  

 

Article 8. Normes de gestió  

2. La quota tributària es liquidarà amb periodicitat mensual.  

3. L’import es farà efectiu quan l’Ajuntament presenti el corresponent document cobratori, 

prèvia liquidació mensual.  

 

Article 9. Infraccions i sancions  

Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regeixen pel que disposen la Llei General 

Tributària, i la normativa que la desplega.  

 

Disposició Final  

Aquesta Ordenança fiscal, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 

sessió celebrada en data 18 d’abril de 2000 i verificada posteriorment , a efectes de la 

conversió de les tarifes a euros i llur adequació a la Llei 39/88, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, per acord de l’Ajuntament Ple de data 27 de desembre 

de 2001. 


