ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A
PUBLICITAT A L’EMISSORA MUNICIPAL D’ALTAFULLA

LA

CONTRACTACIÓ

DE

Article 1. Concepte
De conformitat amb el prevista l’article 122 i 57 en relació a l’art. 20 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 Ajuntament d’Altafulla estableix la taxa
per a la concessió de publicitat a l’Emissora Municipal d’Altafulla, especificats a
les tarifes contingudes a l’apartat 2 de l’article 3 següent, que es regirà per la
present ordenança.
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Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, qui sigui
beneficiari dels serveis o activitats, presentats o realitzats per aquest Ajuntament
d’Altafulla, a que es refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia
3.1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les
tarifes contingudes en l’apartat següent, per a cada un dels diferents serveis o
activitats.
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3.2. Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
Suport

Concepte
Contracte diari
Contracte setmanal
Contracte mensual
Contracte anual
(50%)

Altafulla Radio
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Patrocini Esports

Patrocini Espai
Obert

Partit de
Programa
divendres
Contracte

Tipus de publicitat
18 passis/ dia de 30”
12 passis/ dia de 30”
12 passis/ dia de 30”
12 passis/ dia de 30”

la setmana (Altafulla o Nastic TGN)
Baix Gaià Esports (de dilluns a
de 20:00 a 20:30h)
anual (50%)

Magazin

Bloc 1 @ 11:00 hs; 30
min.
Bloc 2 @ 11:30 hs; 30
min.
Bloc 3 @ 13:30 hs; 30
min.

Taxa mensual
32,45€
81,12€
162,25€
81,12€

Mensual

Mensual

Contracte anual (50%)

Informatius
Microespais
especials:
Patrocini
retransmissions

De dilluns a
divendres 6 x 30 min
Espai El Temps
0,25 euro x segon /
durada mínima:90
segons
Per partit

Mensual
Anual
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973,44€

129.80€
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1.557,60€
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51,80€

621,60€

103,60€
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Anual

esportives

3.3. Condicions generals.
3.3.1. Els preus de tarifa són per espais sense determinació d’horari específic.
L’Emissora Municipal vetllarà per incloure’ls en els blocs publicitaris més
convenients.
3.3.2. Els preus de les tarifes corresponen únicament a l’ocupació en antena.
Altres despeses com gravació, realització, etc. aniran a càrrec de l’anunciant.
Abans de fer la gravació de la falca publicitària s’haurà de comunicar a
l’anunciant el pressupost de la seva realització per tal que doni la seva
conformitat.
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3.3.3. Les ordres publicitàries i el material necessari per emetre les falques o
programes estaran a l’emissora 48 hores abans de la seva data d’emissió.
3.3.4. A les ordres de suspensió o modificació de publicitat passarà el mateix que
el punt anterior, en cas de programes aquest termini serà de 10 dies.
3.3.5. Els espais especials no continguts en aquesta tarifa seran objecte d’un
pressupost previ.
3.3.6. Els anuncis seran emesos sota l’exclusiva responsabilitat de l’anunciant.
3.3.7. L’Emissora Municipal es reserva el dret de suspendre o variar les
emissions previstes. La publicitat inclosa en aquestes emissions quedarà
anul·lada i no serà facturada a l’anunciant.
3.3.8. La tramitació d’una ordre de publicitat a l’Emissora Municipal suposa, per
part de l’anunciant, el coneixement i acceptació d’aquestes condicions de
contractació.
3.3.9. A efectes de cobrament, els imports mensuals i anuals dels anuncis
s’incorporaran als padrons mensuals de la vigència de la contractació. Els imports
diaris es podran liquidar fora de padró i es podran exigir amb caràcter previ a la
emissió de la publicitat.
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Article 4. Obligació al pagament.
4.1. L’obligació al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat 2
de l’article anterior.
4.2. El pagament de dita taxa s’efectuarà en el moment de presentació, a
l’obligat a realitzar-lo, del corresponent rebut/factura de la quota, a què es
refereix la present Ordenança.
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Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària de data 23 d’octubre de 2007 i modificada pel Ple de la corporació
en dates 20 d’octubre i 28 de novembre de 2008, 22 d’octubre de 2011, i 30 de
gener de 2017 i 10 de novembre de 2017.
El Secretari
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L’Alcalde

Plaça del Pou, 1 – 43893 Altafulla – Tel. 977 65 00 08 – Fax 977 65 08 42 – NIF P-4301200-D

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

d8b595ad37d842fb815ee26b43f49c4b001

Url de validació

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

