ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS
DE L’EMISSORA MUNICIPAL

Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41
(modificat per la Llei 25/98 de 13 de juliol), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic
per la prestació dels serveis de publicitat, megafonia i locució per part de l’emissora
municipal, especificats en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent.

Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l’article anterior.

Article 3r. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà el que es fixa en les
tarifes contingudes en l’annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats.

Article 4t. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que
es realitzi qualsevol dels serveis especificats en l’annex corresponent.
2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de presentar, al qui
estigui obligat a realitzar-lo, la factura corresponent.
3. El lloguer de l’equip de megafonia i locució serà satisfet abans del lliurament del
material.
4. Si es demana servei de locució, qui es beneficiï del servei, haurà de fer-se càrrec
de les següents despeses:
a) Quilometratge del/s locutor/s. Al mateix preu/km que tingui establert l’Ajuntament i
s’inclourà a la factura del lloguer de l’equip.
b) Pernoctacions i servei de manutenció pel/s locutor/s. Aquesta despesa es farà
efectiva directament al/s locutor/s a la presentació de les factures o tiquets, o a
l’empresa de restauració/hosteleria que hagi prestat el servei.

Article 5è. Altres obligacions
1. Els usuaris dels serveis de l’equip de megafonia han de sol·licitar-los a Ràdio Seu
amb l’antelació necessària, fent constar el temps i forma dels aprofitaments.
2. L’usuari es compromet a un intercanvi publicitari. A canvi de la utilització del servei
de megafonia de Ràdio Seu, l’anagrama de l’emissora municipal apareixerà en tots els
cartells publicitaris de l’activitat per a la qual es necessita la megafonia i locució
3. Fiances:
a) Els usuaris dels serveis de l’equip de megafonia hauran de dipositar una fiança de
150,25 € a la tresoreria del patronat per respondre del bon estat del material a l’hora
de la devolució.
b) L’incompliment de la devolució del material en el termini indicat implicarà l’execució
de l’import de la fiança.
c) Si el material es retorna avariat i l’import de la fiança no és suficient per la seva
reparació, l’usuari respondrà de l’import restant.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir
del dia 1 de gener de 1999. El seu període de vigència es mantindrà fins la seva
modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia
5 d’octubre de 1998 i publicada en el BOP núm. 150 de 15.12.98
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde

Diligència:
L’art.5è, apartat a) i l’annex de tarifes van ser modificats per acord del ple de 1.10.01,
BOP núm.146 de 6.12.2001
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de
30.12.2004
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 3.10.05, BOP 169 de
10.12.2005
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 2.10.06, BOP 164 de 2.12.2006

L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 2.10.06, BOP 164 de 2.12.2006
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 5.11.07, BOP 184 (annex) de
29.12.2007
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 3.11.08, BOP 183 de
31.12.2008
El Secretari

Annex de tarifes
Preu públic per la prestació de serveis a través de l’emissora municipal

1. Tarifes publicitàries, sense incloure l’IVA
1.1
A
B
C
1.2
A
B
C
1.3
A
B
1.4
A
B
1.5
A
B
C
1.6

Falques publicitàries
Falca de 30
Falca de 40 “
Cada 5 “ suplementaris
Oferta per un mes
Un espot diari
Dos espots diaris
Tres espots diaris
Patrocini de programes
Per programa d’una hora
Patrocini mensual (4 programes)
Patrocini exculisu de programes
Per programa d’una hora
Patrocini mensual (4 programes)
Programes especials (F.Major, Fira St.Ermengol, Nadal …)
Sis falques
Dotze falques
Vint-i-dues falques
Convenis campanyes especials
La Junta de Govern Local establirà el preu en aquests casos

€
5,80
7,20
0,80
115,20
201,65
273,70
37,20
108,05
57,65
187,15
54,00
86,50
129,65

2. Tarifes pel servei de megafonia i locució
2.1 Lloguer de l’equip de megafonia ........................................ 36,00 €/dia + IVA
Inclou taula de so, amplificador, platines o compac disc, altaveus, micròfon/s i cablejat.

