ORDENANÇA NÚM. 26
Preu públic per la inserció de publicitat a mitjans o espais municipals
Article 1.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el disposat en l’article 127 en relació amb l’article 41 ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) aquest Ajuntament estableix el preu
públic per publicitat a la ràdio Municipal , al Butlletí d’informació municipal i altres publicacions, que
es regirà per la present ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de servei per la utilització de l'emissora municipal
de ràdio, del butlletí d'informació municipal i altres publicacions , amb la finalitat d'obtenció de
publicitat d'interès particular.
Article 3.- Obligats al pagament.
1. Estan obligats al pagament de la tarifa expressada en l’article següent aquells que sol·liciten la
inserció de publicitat a l'emissora municipal de ràdio, all butlletí d'informació municipal i altres
publicacions.
2. Tindran la condició de substituts, les empreses de publicitat que sol·licitin l’emissió dels anuncis
en representació dels beneficiaris.
3. Responsables i successors:
a) Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
b) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
c) Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i
a l’Ordenança General.
Article 4.- Preu públic exigible
1. El preu públic s’acredita i neix l’obligació de pagar les quotes establertes en aquesta ordenança
quan es contracti el servei de publicitat en qualsevol mitjà municipal.
La tarifa a aplicar seran les següents:
4.1- TARIFA PUBLICITÀRIA EL TERME.

MÒDUL

Preu/
Una publicació any

Preu/
tres publicacions
any

PREU/
sis publicacions
any

Mòdul Bàsic – Pàgina esquerra

50 €

45 €

40 €

Mòdul Bàsic – Pàgina dreta

60 €

54 €

48 €

Faldó – Pàgina esquerra

130 €

117 €

104 €

Faldó – Pàgina dreta

150 €

135 €

120 €

Mitja Pàgina – Esquerra

220 €

198 €

176 €

Mitja Pàgina – Dreta

250 €

225 €

200 €

Disseny
anunci
20 €

30 €

50 €

Pàgina Sencera – Esquerra

360 €

324 €

288 €

Pàgina sencera – Dreta

400 €

360 €

320 €

60 €
Mòdul basic - 1/12 de pàgina
Faldó - 1/4 de pàgina

4.2- TARIFA PUBLICITÀRIA VACARISSES RÀDIO
FALCA RADIOFÒNICA

1 Passi/ dia

3 Passis/ dia

5 Passis/ dia

Setmanal

10 €

20 €

25 €

Quinzenal

18 €

34 €

44 €

Mensual

31 €

60 €

77 €

Trimestral

54 €

105 €

134 €

Semestral

94 €

183 €

234 €

GRAVACIO ANUNCI

Preu per veu

1ª gravació de falca (màxim 30”)

20,00 €

2ª gravació de falca (màxim 30”)

15,00 €

Article 5.- Normes particulars de la gestió
1. Qualsevol persona interessada en inserir un anunci en qualsevol mitjà municipal, ha de
presentar una sol·licitud on especifiqui el contingut i característiques de l’anunci. Les sol·licituds
s’admetran fins a 20 dies abans de la data prevista per la publicació de l’anunci corresponent.
2. L’autorització de la inserció de l’anunci a qualsevol mitjà municipal serà competència de la
Regidoria de Comunicació .
3. L’Ajuntament determinarà els anuncis que s’insereixen en cada mitjà.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que disponibilitat d’espai publicitari en els mitjans, es
seleccionaran les insercions prioritzant-les segons els següents criteris, que tenen caràcter
subsidiari per orde decreixent, es a dir que un criteri només actuarà en defecte de l’anterior:
Primer.- Rotació: es prioritzaran els nous anunciants, sens perjudici dels que hagin efectuat
reserva per successius anuncis.
Segon.- Interès general: es prioritzaran els anuncis de serveis d’interès general.
Tercer.- Proximitat: es valorarà el grau d’implantació de l’anunciant a la vila.
Quart.- Es cas de no haver-se pogut establir una preferència aplicant els anteriors criteris, es
prioritzaran les sol·licituds rebudes amb anterioritat.
Els anuncis que no hagin tingut cabuda en el mitjà sol·licitat per aplicació d’allò establert en el
punt anterior, tindran preferència en el proper espai, si el sol·licitant manté interès en la
inserció.

4. L’Ajuntament podrà rebutjar els anuncis que consideri inadequats pel seu contingut tenint en
compte la naturalesa dels mitjans municipals.
5. L’acceptació de l’anunci serà comunicada al sol·licitant, el qual en el termini de dos dies haurà
d’aportar la següent documentació:
a) Resguard d’ingrés del preu públic.
b) Si l’interessat vol dissenyar i/o gravar a càrrec seu l’anunci haurà de presentar la
composició d’originals, imatge i/o escrit, que es faran arribar mitjançant CD que
s’entregarà a l’àrea comunicació o
per correu electrònic a l’adreça
comunicacio@vacarisses.cat, en format JPG o PDF, sense cap càrrec en el disseny de
l’anunci i gravació de la falca.
6. S'estableix el règim d’autoliquidació del preu púbic. Els subjectes passius , una vegada
comunicada l’autorització de la inserció de l’anunci, estaran obligats a presentar declaracióliquidació, segons el model establert per l'Ajuntament, que contingui el detall del mòdul i/o la
falca i la tarifa que se’n derivi.
7. L’anulació d’una inserció acceptada només podrà efectuar-se amb una antelació mínima de 15
dies a la data prevista de la publicació i/o emissió de l’anunci.
8. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament d’aquest preu públic , el servei o
activitat no es realitzi o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
9. El/la regidor/a de comunicació es reserva el dret de disposar del mitjà municipal d’aquells
anuncis publicitaris de caràcter institucional que cregui oportuns, per considerar que poden
prestar un servei públic als veïns o resultar d’interès per a la col·lectivitat local. Tanmateix, es
reserva el dret de disposar de l’emissió de l’anunci i/o ubicació de la publicació a l’espai
informatiu que consideri més adient.
10. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest ordenança neix quan s’autoritza la
inserció de l’anunci als mitjans municipals.
11. Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de constrenyiment.
Article 6.- Beneficis fiscals
Exempcions
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament del preu
públic quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
Bonificacions
Gaudiran d’una bonificació del 60% de les tarifes publicitàries del Terme i Vacarisses Ràdio:
-

Empreses i comerços ubicats al municipi de Vacarisses

-

Entitats inscrites al Registre d’Entitats de Vacarisses, altres entitats i particulars o
empreses que vulguin inserir publicitat per raons socials, benèfiques, culturals, d’interès
turístic promocional o d’interès públic.

Article 7.- Règim de declaració i ingrés
El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient
es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la
sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament. Aquesta autoliquidació tindrà un termini de
pagament de 10 dies naturals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària del 29 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

