Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 59

PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT A LA RÀDIO MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic
per la publicitat radiofònica.
Article 2. 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 que
es refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia
La quota del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent, per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
Concepte:

Tarifa

Producció / Enregistrament de la Falca: (preu únic). Aquesta tarifa només
s'aplicarà en els casos que la producció vagi a càrrec de l'emissora
Falca – missatge de 20 segons c/u
Falca – missatge de 40 segons c/u
Falca – missatge de 60 segons c/u

7,80
3,38
4,42
8,90

€
€
€
€

Tots aquests preus inclouen l'IVA.
Article 4. Obligació de pagament
1.- L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix quan
es prestin els serveis que s’enumeren en l’article 1r, atenent la petició formulada per
l’interessat.
2.- El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el termini màxim de 15 dies un
cop finalitzada la radiodifusió de la publicitat.
Article 5. Gestió
Les persones naturals o jurídiques interessades en la prestació del servei a què es
refereix aquesta ordenança hauran de presentar davant d’aquest Ajuntament una
sollicitud detallada del servei desitjat
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Article 6. Bonificacions
Amb la voluntat de promocionar el comerç urbà i de proximitat i l’associacionisme
d’aquest sector econòmic, els establiments comercials i empresaris amb domicili al
municipi que formin part i estiguin adherits a alguna de les Associacions de
Comerciants i Empresaris existents (ACIR i UCER) o qualsevol altra de nova creació es
beneficiaran de la bonificació que es detalla a continuació, a l’hora de contractar un
paquet de falques:
Paquet de 20 falques: 7% de bonificació
Paquet de 40 falques: 10% de bonificació
Paquet de 60 falques: 15% de bonificació

Disposició final
Aquest Preu Públic aprovat pel Ple en sessió extraordinària celebrada el 4 de
novembre de 2008 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2009, i modificat per
la Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 16 de novembre de
2010, segons delegació del Ple de data 27 d’octubre de 2009, en les atribucions
d’establiment o modificació dels Preus Públics, i aprovat pel Ple en sessió ordinària
celebrada el 30 d’octubre de 2012, el 29 d’octubre de 2013 i el 21 d’octubre de
2014, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

La secretaria,

Vist i plau
L’alcalde,
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