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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31
PREU PÚBLIC PER FALQUES PUBLICITÀRIES DE L’EMISSORA MUNICIPAL
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41 del RDL
02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament, estableix el preu públic per les falques de publicitat
que es detallen als articles següents.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquest ordenança qui realitzi la
sol·licitud d’emissió de falques o anuncis publicitaris i es beneficiï dels serveis de publicitat prestats o realitzats en les emissions de la radio de l’Emissora Municipal, “Ràdio Vilassar de Dalt”.
Article 3r. Tarifes del preu públic
1. FALCA GENERAL: 30 “ DE DURADA
a. PAQUET ANUAL
Distribució de Falques:
De dilluns a divendres: 4 passis diaris (2 matí / 2 tarda)
Cap de setmana: 2 passis (1 passi dissabte -1 diumenge descans futbol)
Actes especials o al carrer: presència com a patrocinadors en les transmissions
que es realitzin durant l’any.
Preu únic anual. ............................................................... 375,85 €
b. PAQUET TRIMESTRAL
Distribució de Falques:
De dilluns a divendres : 4 passis diaris (2 matí / 2 tarda)
Caps de setmana : 2 passis (1 passi dissabte -1 diumenge descans futbol)
Preu únic el trimestre .................................................. 187.95 €
c. PAQUET MENSUAL
Distribució de Falques:
Dilluns a divendres: 4 passis diaris (2 matí / 2 tarda)
Cap de setmana : 2 passis (1 passi dissabte -1 diumenge al descans futbol)
Preu únic de tot el mes ..................................................... 125,25 €
d. PAQUET GUIA DE COMERÇ
Distribució de Falques:
Dilluns a divendres: 2 passis diaris (1 matí / 1 tarda)
Cap de setmana : 2 passis (1 passi dissabte -1 diumenge al descans futbol)
Preu trimestral ................................................................... 58,20 €
Preu anual ........................................................................ 174,60 €
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2. PATROCINI DE PROGRAMES
Distribució de Falques:
Dues promocions de 30”, una a l’inici i una altra al final del programa (si té una hora o més de durada) + un passi durant l’emissió. També s’inclou la possibilitat de
pactar amb el client el regal d’un obsequi. Els contractes seran com a mínim trimestrals.
Preu mensual .................................................................... 187,95 €
3. CAMPANYES ESPECIALS DE 30”
Distribució de Falques:
Dilluns a divendres: 4 passis diaris (2 matí / 2 tarda)
Cap de setmana: 2 passis (1 passi dissabte -1 diumenge al descans del futbol)
Preu per setmana de promoció........................................ 125,25€
A aquestes tarifes se’ls aplicarà el 21% d’iva.
Article 4t. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament dels preus públics que es detallen a l’article anterior neix des
que s’inicia la prestació del servei especificat.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei no es presti,
procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 5è. Deutes
Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment, segons estableix l’article 46.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb imposició dels recàrrecs establerts a la legislació vigent.
Article 6è. Normes particulars de gestió
1. Les persones físiques i jurídiques interessades en l’emissió de falques publicitàries a la
Ràdio Vilassar de Dalt, hauran de sol·licitar-ho, per escrit i conforme al model normalitzat, dirigit al Sr. Alcalde President, el qual el traslladarà al Director de la Ràdio.
2. L’autorització serà competència del Sr. Alcalde President, o regidor en qui hagi delegat
la competència de l’Emissora Municipal, seguidament es procedirà a la signatura del
contracte d’adhesió entre les parts.
3. Els imports exigibles conforme l’article 3r. seran objecte de liquidació i es notificaran al
subjecte passiu per que procedeixi a efectuar l’ingrés en els terminis que assenyala
l’art. 62 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària que s’assenyalin en la
notificació.
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4. L’ingrés s’haurà d’efectuar en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que
es detallaran al document cobratori.
5. Les falques publicitàries s’emetran sense que interrompin la continuïtat d’un programa,
llevat que aquest programa sigui patrocinat per la mateixa persona titular de la falca.
6. En el mateix bloc publicitari no es podran inserir altres falques publicitàries de cases
comercials que treballin en el mateix àmbit de la competència.
7. L’horari d’emissió de la publicitat es podrà pactar de forma consensuada entre el comerciant i el representat de l’emissora, segons les necessitats d’ambdues parts.
8. Si se sol·licita l’emissió d’algun anunci publicitari, el qual es consideri que pot atemptar
contra la constitució, les lleis, les persones o la moral i les bones costums, quedarà en
suspens la resolució de la seva emissió fins que es pronunciï l’òrgan competent.
9. L’Alcalde, actuant com a representant legal de l’Ajuntament, es reserva el dret de disposar l’emissió d’aquells anuncis, falques o spots 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, que hauran d’emetre's en moments que no
perjudiquin les emissions de publicitat que ja estiguessin contractades.
10. La producció de les falques anirà a càrrec dels locutors i tècnics de la mateixa emissora.
11. Els anuncis contractats també es difondran a la web de l’emissora.
12. Durant el mes d’agost l’emissora cessa la seva emissió i no hi ha publicitat.
Article 7è. Bonificacions i exempcions
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% aquells formats publicitaris que vulguin emetre
persones físiques o jurídiques, sense ànim de lucre, que desenvolupin prioritàriament
l’exercici de la seva activitat en el municipi de Vilassar de Dalt i les seves finalitats
comprenguin: la promoció de l’interès social, cultural, i/o econòmic del terme municipal.
2. Gaudiran d’una bonificació del 10% aquelles falques publicitàries les quals hagis estat
prèviament enregistrades i per tant no sigui necessària, l’activitat del personal de
l’emissora municipal. En aquests casos caldrà que la falca presentada presenti un mínims de qualitat, cosa que serà avaluada pels tècnics de l’emissora.
3. Gaudiran d’una bonificació del 10% aquelles falques publicitàries que passin d’un paquet de guia de comerç a un paquet anual.

Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal 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
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substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de
2015, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2016 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'han modificat restaran vigents.
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