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ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA RÀDIO DE SANTANYÍ 

 

Article 1. Concepte 

D'acord amb el que es preveu en el article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, que regula les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per 

la publicitat radiofònica. 

 

Article 2. Subjectes passius i responsables 

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, així 

com les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei general tributaria, que 

es beneficiïn dels serveis de difusió publicitària a l'emissora municipal. 

 

Article 3. Quotes tributàries 

Les taxes es meriten d'acord amb les tarifes que es detallen a l'annex. 

 

Article 4. Obligació de pagament 

1. L'obligació de pagament de la taxa que regula aquesta ordenança neix des 

de    l’acceptació, per part de l'òrgan competent de la ràdio municipal, de la 

publicitat proposada per la persona interessada.         

2. El pagament d'aquesta taxa s'ha d'abonar dins el mes següent a l'emissió 

de la primera falca publicitària. 

Quan les sol·licituds siguin  denegades, es retornaran les quantitats 

ingressades mitjançant el procediment legalment establert. 

 

Article 5. Normes de gestió 

1. Les persones naturals o jurídiques interessades en la prestació del servei a 

què es refereix aquesta ordenança hauran de presentar una sol·licitud al 
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registre general d'aquest Ajuntament, on s'hi detalli el servei de publicitat 

desitjat i l'imprès d'autoliquidació acceptat pel director de la ràdio municipal. 

2. Les despeses de producció de les falques, microespais i programes han 

d'anar a  càrrec de l'anunciant o de l'agència publicitària. 

 

Article 6. Exempcions 

Estan exemptes de pagament de la publicitat sol·licitada les entitats benèfiques 

i les  entitats o associacions sense finalitat lucrativa sempre que així ho permeti 

la programació de l'emissora. 

 
  
Article 7. Infraccions i sancions 

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i sancions 

tributàries, s'aplicarà el que disposen els articles 77 i següents de la Llei 

general tributària. 

     

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació i es 

mantindrà vigent  fins que es modifiqui o es derogui expressament.  

Aquesta ordenança s'ha aprovat  pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 15 d'abril 

de 2002.   
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   ANNEX DE TARIFES 

 
Falques 20 s   3,83 € 

Falques 30 s 4,93 € 

Cada segon de més 0,55 € 

 

Contratant  de 60 a 100 falques:  

Falques 20 s 2,74 €  

Falques 30 s 3,83 €  

Cada segon de més 0,55 € 

 

Contractant de 101 a 200 falques: 

Falques 20 s 2,19 €   

Falques  30 s  3,28 €   

Cada segon de més  0,55 € 

 

A partir de 201 falques: 

Falques de 20 s 2,19  €  

Falques de 30 s 2,74 €  

Cada segon de més 0,55 € 

 

Els preus s’entenen per unitat. 

 

Producció, confecció del text publicitari:   

Falques de 20 s  7,12 € 

Falques de 30 s 10,40 € 
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Enregistrament de les falques: 

Falques de 20 s   Una veu         7,12 € 

                             Dues veus     13,69 €  

Falques de 30 s   Una veu        10,40 € 

                             Dues veus    17,52 € 

 

Microespais 

 

Els microespais tendrán un cost de: 

1 minut                    5,47 € 

3 minuts                  8,21 €    

10 minuts                13,69 €       

 

El cost de la producció de l’espai depèn de les característiques del mateix i es 

pactarà en cada cas. 

 

Patrocinis 

 

Co-patrocinis de partits de futbol, i altres transmissions esportives:   

136,33 €  mensuals i comprèn: 

7 insercions per trasmissió: 4 al llarg del temps de joc, 1 abans del partit, 1 en 

el descans i 1 al final. Més dues en els programes esportius de la setmana. 

La duració de la falca de les transmissions esportives serà de 15 s. 

 

Els patrocinis  d´altres actes d’interès es regiran per pressupost apart. 
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Les tarifes s’entenen sense determinació d’horari, i s’emetran  al llarg de la 

programació de l’emissora. En cas d’elecció d’horari per part de l’anunciant 

s’inclourà un increment del 20%. 

 

En el cas que en la contractació de la publicitat hi intervingui un agent publicitari  

tindrà dret a un 25% de la quantitat abonada. 
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   (BOIB núm. 111  de 14-09-2002) 

 

 

MODIFICACIONS: 

 

- Publicació definitiva BOIB núm. 185 de 28 de desembre de 2004 
 
- Publicació definitiva BOIB núm. 193 de 25 de desembre de 2007 
 


