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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16. Preus públics per la prestació de 

serveis o realització d'activitats. Utilització de la xarxa de televisió local 
 

 

Article 1. Fonament legal i objecte. 

 

Exercitant la facultat reconeguda a l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, a l'empara dels 

articles 41.B i 117 de la Llei 39/1988 de 30 de desembre; s'estableix a aquest terme 

municipal, un preu públic per la utilització de la xarxa de cable municipal de televisió.  

 

Article 2.  

 

L'objecte de la present exacció està constituïda per la utilització amb caràcter permanent de 

la xarxa de cable municipal de televisió.  

 

Article 3.  

 

Qualsevol autorització per gaudir de la xarxa de cable municipal de televisió encara que 

sigui temporal o provisional, durà aparellada l'obligació ineludible d'instal·lar una xarxa de 

connexió particular a partir del commutador i fusibles.  

 

Article 4. Obligacions de contribuir. 

 

L'obligació de contribuir neix des que s'iniciï la prestació del servei.  

L'obligació de contribuir neix amb la petició de la llicència.  

Estan obligats al pagament de la taxa els beneficiaris als quals es presti el servei de la xarxa 

de cable municipal de televisió.  

 

Article 5. Bases i tarifes. 

 

Les tarifes tindran dos conceptes, un de fix que es pagarà per una vegada sola al demanar 

la llicència de connexió, o quan es reprengui després d'haver estat suspès per manca de 

pagament o altra causa imputable a l'usuari, i un altre de periòdic pel manteniment de la 

xarxa municipal de televisió.  

a) La tarifa de connexió serà de 150,25€ 

b) La tarifa de conservació serà, a l'any, de 30,05€ 

Exempcions i bonificacions .  
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Article 6.  

 

No es concedirà cap exempció ni bonificació.  

 

Article 7. Administració i cobrament  

 

Les quotes corresponents a aquesta exacció seran objecte de rebut únic, qualsevol que 

sigui el seu import, i es procedirà de la següent manera:  

a) La quota corresponen a la connexió a la xarxa municipal de televisió es farà 

efectiva en el moment de sol·licitar-la.  

b) Les quotes de manteniment se satisfaran anualment, i es formarà un padró en el 

que figuraran els contribuents afectats, per aplicació de l'Ordenança present, el qual 

serà exposat al públic durant quinze dies a efectes de reclamacions previ anunci en 

el Butlletí Oficial de la Província i edictes en la forma en la qual s'acostuma fer a la 

localitat.  

Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions 

presentades i s'aprovarà definitivament el padró que servirà de base per als documents 

cobratoris. 

 

Article 8.  

 

Les baixes s'hauran de cursar, com a molt tard, l'últim dia laborable de l'any, per a fer efecte 

a partir del següent. Els qui incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament 

de l'exacció.  

 

Article 9. Partides fallides. 

 

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no s'hagin pogut 

fer-se efectives per procediment de constrenyiment, per la qual declaració es formalitzarà 

l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament general de recaptació.  

Infraccions i defraudació .  

 

Article 10. 

 

En tot allò relatiu a les infraccions, les seves diferents qualificacions, així com les sancions 

que a aquestes puguin correspondre, i procediment sancionador s'estarà allò que disposa 

General de Gestió i Recaptació i Inspecció d'aquest Ajuntament i subsidiàriament la Llei 

general tributària, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats civils o penals en les 

quals puguin incórrer els infractors.  
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Disposicions finals.  

 

1. La present Ordenança, regirà des de l'1 de gener de 1997 i successius, fins que no 

s'acordi la seva modificació o derogació. 

 

2. La present Ordenança que consta de vint-i-quatre articles, fou aprovada per l'Ajuntament 

en el ple de la sessió ordinària celebrada amb data 9 de desembre de mil nou-cents 

noranta-sis.  
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