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Article 1. Concepte

De conformitat amb el que es preveu a l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL

2/2004  pel  que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  aquest

municipi estableix el preu públic per l'emissió de publicitat per l'Emissora de Ràdio Municipal.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats  al  pagament  d'aquest  preu públic  regulat  en aquesta ordenança les  persones

físiques o jurídiques que contractin els serveis publicitaris de l'Emissora Municipal.

Article 3. Quantia

 1. La  quantia  del  preu  públic  regulat  en  aquesta  ordenança  serà  la  que  es  fixi  en  la  tarifa

continguda a l'annex.

 2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuri a l'annex.

Article 4. Obligació de pagament

 1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment

de la contractació dels serveis publicitaris pels interessats.

 2. El pagament d'aquest preu públic s'exigirà una vegada es presti el servei.

Article 5. Gestió

Les  persones  físiques  o  jurídiques  interessades  en  la  utilització  d'aquest  servei  hauran  de

presentar la sol·licitud a la seu de l'Emissora, fent constar les característiques i condicions de la

seva emissió.
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Article 6. Delegació per a la modificació

Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora

de les hisendes locals,  el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local,  conforme

l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les facultats

de la potestat de modificar aquest preu públic.

Article 7. Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta ordenança s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança

General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

la Llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor per a l’exercici 2013. El seu període de vigència es mantindrà

fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

Diligència

Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament

celebrat  el  dia  30  d'octubre  de 1995,  modificada per  acord de Junta de Govern Local  de  19

d'octubre  de 2012  i  modificada  per  acord de la  Junta  de  Govern  Local  en sessió  del  26  de

setembre de 2014.

Annex de tarifes

Concepte Import A partir d'un mes

Falca de 20 segons 4,95 € 4,05 €

Falca de 30 segons 6,38 € 5,48 €

Falca d'un minut 9,01 € 7,69 €

Publi-reportatge de dos minuts 15,85 € 13,63 €

Patrocini programa 225,81 € 180,68 €
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Gravació i material estudi 10,23 € 10,23 €

Els  establiments  declarats  Iniciatives  d'interès  local  (ILO)  gaudiran  d'una  reducció  del  50%

d'aquestes tarifes.
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