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Ordenança fiscal número 53 reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa. 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.e) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de veu 
pública en l’emissora municipal, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del servei de veu pública en l’emissora municipal, amb 
la finalitat d’obtenir publicitat d’interès particular.  
 
Article 3r.- Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa els qui, prèvia sol·licitud,  es beneficiïn directament del servei esmentat a 
l’article anterior.  
 
Article 4t.- Acreditament de la taxa 
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, neix quan s’inicia la prestació del 
servei, atenent a la petició formulada per l' interessat.  
 
Article 5è.- Quotes tributàries. 
Les quotes a exigir per la prestació d’aquest servei seran les fixades en l’annex de la present ordenança.  
 
Article 6è.- Liquidació i ingrés. 
1. Les persones físiques o jurídiques interessades en la utilització del servei a què es refereix aquesta 
ordenança, hauran de contractar-lo prèviament segons es determina en l’annex de tarifes.  
 
2. La taxa corresponent serà liquidada per l’Ajuntament i el seu ingrés es podrà fer en la tresoreria 
municipal o en les entitats bancàries col·laboradores que determini l’Ajuntament, i dins els terminis 
establerts en el Reglament General de Recaptació. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de la seva publicació íntegra en el BOPB i serà vigent 
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats seguiran vigents. 
 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&12/022015027831.pdf&1 
 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2006&12/06312a69999.pdf&3 
 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&12/022015027831.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2006&12/06312a69999.pdf&3
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Preu bàsic de falques de 30 segons 
Passis/dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 dies/mes 27 36 45 54 67 80 92 107 121 134 
10 dies/mes 43 57 71 86 107 129 147 172 193 214 
15 dies/mes 51 69 86 103 129 154 176 209 232 257 
30 dies/mes 66 88 110 132 165 193 225 263 296 329 
 
 
Passis/dia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
5 dies/mes 147 161 174 188 201 214 228 241 255 268 
10 dies/mes 294 257 279 300 322 343 364 386 407 429 
15 dies/mes 283 309 334 360 386 412 437 463 489 515 
30 dies/mes 362 390 428 461 494 527 560 593 626 659 
 
 
Cada 5 segons suplementaris tindran un increment de 4 euros    
        
Contractes de menys de 5 dies/mes: 5 euros (import mínim 21 euros)  
        
Preu enregistrament falca: 25 euros  
 
Preus a partir de contractes de 3 mesos (30 dies al mes) 
Passis/Dia          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
42 56 69 84 105 126 148 169 190 211 307 
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