Ord. 44

ORDENANÇA NÚM. 44

ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC REGULADOR DELS SERVEIS DE PUBLICITAT A
L’EMISSORA I PUBLICACIONS MUNICIPALS

Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu a l'article 177, en relació al article 41 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, aquest municipi estableix el preu públic per les falques de publicitat emeses a
l’emissora municipal Ràdio Montornès i la inserció de publicitat a les publicacions de caràcter
municipal.
Article 2n. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions del servei de
inserció de publicitat a les publicacions i revistes de caràcter municipal editades per aquest
Ajuntament.
Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic, les persones o entitats que es beneficiïn dels
serveis de publicitat prestats o realitzats per l'emissora municipal.
Article 4rt. Quantia
La quantia del preu públic es la que es fixa a continuació:
1. PUBLICITAT A L'EMISSORA MUNICIPAL
1.1 Tipus normal
1.1.1 Preus
Euros
Preu de gravació de l’anunci:
Una veu ................................................................................................... 20,62
Dos veus .................................................................................................. 28,74
Tres veus ................................................................................................. 36,96
Preu emissió de l’anunci
1 segon ...................................................................................................... 0,46
20 segons .................................................................................................. 3,06
30 segons .................................................................................................. 4,65
60 segons .................................................................................................. 8,98
En el cas que el client aporti la/es veus i sigui necessari l’enregis
trament i muntatge musical de l’anunci el preu serà de.......................................... 11,79
1.2 Tipus Consorci
1.2.1 Preu mensual d'emissió de l'anunci
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Preu de gravació de l’anunci
Una veu ................................................................................................... 16,49
Dos veus .................................................................................................. 24,66
Tres veus ................................................................................................. 32,83
Preu emissió de l’anunci
Un passi diari de dilluns a divendres de 30s............................................. 31,96
Dos passis diaris de dl. a div. de 30s cadascun ....................................... 51,92
Cinc passis diaris de dl. a div. de 30s cadascun..................................... 103,68
Deu passis diaris de dl a div. de 30s cadascun ...................................... 199,20
Per segon addicional.................................................................................. 0,41
En el cas que el client aporti la/es veus i sigui necessari l’enregistrament
i muntatge musical de l’anunci el preu serà de....................................................... 11,79
En el cas que la prestació del servei no coincideixi amb l’inici del mes, es calcularà l’import del
primer mes de forma proporcional sobre el preu bàsic.
La graella de publicitat a l’emissora municipal queda suspesa durant el mes d’agost.
1.3 Tipus microespais/publireportatges/patrocinis
1.3.1 Preus d’emissió de l’espai
Un minut. Unitat................................................................................... 10,82
Dos minuts. Unitat ............................................................................... 21,39
Tres minuts. Unitat............................................................................... 31,96
Quatre minuts. Unitat........................................................................... 42,63
Cinc minuts. Unitat............................................................................... 53,30
Sis minuts. Unitat................................................................................. 63,81
Set minuts. Unitat ................................................................................ 74,48
Vuit minuts. Unitat ............................................................................... 85,10
Nou minuts. Unitat ............................................................................... 95,67
Deu minuts. Unitat ............................................................................. 106,29
A aquest preus, s’aplicarà l’impost sobre el valor afegit (IVA)”
Article 5è. Exempcions
No s'aplicarà cap exempció al preu públic regulat en aquesta ordenança.
Article 6è.Administració i cobrança
Les quotes exigibles per aquest preu públic, es liquidarà en el moment de demanar l'emissió de
falques.
Disposició final
Aquesta ordenança que regirà a partir de l'1 de gener de 1999, ha estat aprovada
provisionalment per Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de
novembre de 1998 i ha quedat definitivament aprovada en data 30 de desembre de 1998, i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 44 ha estat modificada,
provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en el dia
08/11/2012 i definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària urgent
celebrada el dia 22/12/2012 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 31/12/2012.
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