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ORDENANÇA
reguladora del
PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’INSERCIONS
PUBLICITÀRIES ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS
CONCEPTE
Article 1. Conformement al que preveu l’article 117, amb relació a l’article 41.b),
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament de Calvià estableix el preu públic per la utilització del servei
d’emissora radiofònica municipal, a través de l’emissió de missatges publicitaris i,
d’altra part, per la publicació d’anuncis a la revista d’informació municipal de
l’Ajuntament de Calvià, que es regirà per la present Ordenança

OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2.
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els
beneficiaris dels missatges publicitaris. Es consideren com a tals, els industrials,
comerciants, professionals, empreses o entitats, els articles, productes o activitats
dels quals s’anunciïn a l’emissora radiofònica municipal o a la revista municipal
d’informació de l’Ajuntament.
2. Tendran la consideració de substituts del contribuent les empreses de publicitat.
Es consideren com a tals els que professionalment executin o distribueixin
campanyes publicitàries mitjançant anuncies en representació dels interessos dels
beneficiaris.
QUANTIA
Article 3. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les
següents
TARIFES
A) TARIFES PUBLICITÀRIAS PER A "RÀDIO CALVIA"

IMPORT/
Euros (€)
Falques publicitàries:
- Falques publicitàries, durada 15 segons:

7,45

- Cada segon més:

0,50

- Falques 30 segons:

13,45

- Falques 45 segons:

17,95

- Falques 60 segons:

20,95

Programes patrocinats
- De 3 minuts:

35,90

- De 5 minuts:

44,90

- De 10 minuts:

71,85

Horari d’emissió: dilluns a diumenge de 9 a 21 hores.

B) REVISTA MUNICIPAL

.REVISTA CALVIA:
Tarifa de Publicitat
Euros

Euros

Color

Blanc i negre

Mòdul 0 Format 82 x 75 mm

90.15

67,60

330,55

264,45

270,45

216,35

180,30

144,20

180,30

144,20

360,60

288,45

180,30

144,20

(horitzontal)
Mòdul 1

Format 92 x 360 mm
(vertical)

Mòdul 2

Format 250 x 75 mm
(horitzontal)

Mòdul 3ª

Format 165 x 75 mm
(horitzontal)

Mòdul 3B

Format 155 x 80 mm
(vertical)

Mòdul 4

Format 250 x 100 mm
(horitzontal)

Publi-reportatge Format 165 x 75 mm

Pàgines Especials
1 Pàgina

901,50

721,20

Interior portada i contraportada

1051,75

841,40

Contraportada

1502,50

1202

Encartament

120,20

per cada mil

. REVISTA ENTORN
Contraportada

Format 21 x 29,7 cm

1051,75

Interior Portada

Format 21 x 29,7 cm

751,25

Pàgina

Format 21 x 29,7 cm

601

Mitja Pàgina

Format 21 x 14 cm

390,65

C) CALVIÀ DIGITAL
. Portada. Pàgina de inicio:
Banner A:

638,55

Banner B:

510,86

(Precios Mensuales)
. Secciones:
Banner A:

383,15

Banner B:

255,40

(Preus Mensuals)
OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Article 4.
1. L’obligació del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es
prestin o realitzin, amb una contractació prèvia, qualsevol dels serveis especificats
a l’article anterior.
2. Els terminis d’ingrés seran els que es determinen al corresponent document de
contractació dels serveis i, en el seu defecte, als determinats a l’article 20 del
Reglament general de recaptació.
3. Els deutes no satisfets als períodes abans esmentats, s’exigiran en via de
constreniiment, d’acord amb el que disposa l’esmentat Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament el 21 de desembre de
2000 i, amb la publicació prèvia al BOIB, entrarà vigor en el termini de quinze
dies, comptats a partir de dita publicació, conformement al que disposen els
articles 70.3 i 65.2 de la Llei 7/85. La seva vigència continuarà fins que no sigui
derogada o modificada.

