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AJUNTAMENT DE QUART 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27  
TAXA PER LA PUBLICITAT A L’EMISSORA I A LA REVISTA MUNICIPAL 

 
Article 1. Fonament i naturalesa.  
 
En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la 
publicitat a l’emissora i a la revista municipal que s’especifica en la quota corresponent que es 
regirà per la present ordenança, i les seves normes s’atenen al que preveu l’article 57 de l’ 
esmentat RDL 2/2004. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
El fet imposable està constituït per la introducció de falques, esments publicitaris i/o 
publireportatges durant les emissions radiofòniques, així com, per les insercions d’anuncis 
publicitaris en la revista municipal.    
 
Article 3. Obligats al pagament. 
 
Estan obligades al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, totes aquelles persones 
físiques que sol·licitin publicitar-se en la ràdio municipal o en la revista municipal. 
 
Article 4. Quantia. 
 
L' import de les taxa serà el següent: 
 
Per a la publicitat a l’emissora municipal Quart FM. 
 
Import unitaris: 
 

Falca de 25” 2 € 
Publireportatge de 5’ 30€ 

 
Paquets: 
 

100 falques/mes durant 3 mesos 180€/mes 
100 falques/mes durant 6 mesos 160€/mes 
100 falques/mes durant 1 any 140€/mes 

 
Només per a establiments del municipi: 
 

6 falques/dia durant 6 mesos 25€ 
 
Campanyes de Nadal, Fira de la Terrissa i Festa Major: 
 

Esment publicitari per establiments del poble (50 
impactes) 

25€ 
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Per a la publicitat a la revista municipal “El Celrè” 
 

1 pàgina DINA 4 a tot color 150€/edició 
½ pàgina DINA 4 a tot color   75€/edició 
¼ pàgina DINA 4 a tot color   40€/edició 
1/8 pàgina DINA 4 a tot color   30€/edició 

 
Si es fan insercions per a tot un any (4 revistes) es fa un descompte del 20%. 
Per a agències i agents acreditats es fa un descompte del 25%. 
 
Article 5. Obligació i forma de pagament. 
 
L' obligació de pagar la taxa neix des del moment en què s' iniciï la prestació del servei. 
El pagament de la taxa es farà per transferència bancària. 
 
Article 6. Infraccions i sancions. 
 
Els deutes per les taxes regulades aquí es podran exigir pel procediment administratiu de 
constrenyiment i de conformitat amb la normativa de recaptació que sigui d' aplicació. 
 
Article 7. Legislació aplicable. 
 
Tot allò que no estigui previst en aquesta Ordenança s’estarà al que disposa el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei General Tributària, la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l' Ordenança Fiscal General aprovada 
per aquest Ajuntament. 
 
Disposició addicional. 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o qualsevol altra 
norma de rang legal que afectin qualsevol element de la present taxa seran d'aplicació automàtica 
dins l'àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
Disposició Final. 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. El seu període de vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o 
derogació expressa. 


