Àrea d’Afers Interns i Institucionals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22,- Preu Públic per la Inserció de Publicitat als
mitjans de difusió municipals (DELTA.CAT i Butlletins Informatius Municipals).
Article 1. Concepte.
De conformitat amb el que es preveu als articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la inserció de publicitat als
mitjans de difusió municipals (falques publicitàries a través de les ones de deltacat.cat i
impressió de publicitat als Butlletins d’Informació Municipal “Desaigüe” i anàlegs), que
s'especifica en les tarifes que es contenen en l'article 3 següent, que es regirà per
aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones
o entitats que es beneficiïn de la difusió de missatges publicitaris a través de
deltacat.cat o que insereixin publicitat als Butlletins d’Informació Municipal.
Article 3. Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa que es conté en l'annex corresponent.
2. Les tarifes del preu públic seran les que figuren a l'annex.
Article 4. Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada emissió de
publicitat, i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els epígrafs
respectius.
2. Les persones o entitats jurídiques interessades en l'emissió de la publicitat
regulada en aquest preu públic hauran de sol·licitar-ho així com procedir a la signatura
del corresponent contracte d'emissió.
3. Per la seva part, i pel que correspon a la inserció de publicitat als Butlletins
d’Informació Municipal, les liquidacions per aquest preu públic correspondran a
cadascuna de les publicacions dels esmentats Butlletins.
4. Les persones o entitats jurídiques interessades en la inserció a la qual es fa
referència al punt anterior hauran de sol·licitar-ho.
5. Les liquidacions resultants de les sol·licituds a les quals es fa referència en aquest
article s’exigiran en règim d’autoliquidació.
Article 5. Obligació de pagament.
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L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix:
a) Quan es formalitzi el contracte d'emissió, amb els terminis d'ingrés en període
voluntari regulats en el Reglament General de Recaptació.
b) Quan es formalitzi el contracte d'inserció de la publicitat als Butlletins Informatius
Municipals, amb els terminis d'ingrés en període voluntari regulats en el Reglament
General de Recaptació.
Article 6. Exempcions i bonificacions.
- Gaudiran d’una bonificació del 20% les persones que contractin, a la vegada, un espai
a Deltacat.Cat i una publicitat al “Desaigüe”.
- Quan ho sol·licitin fundacions, associacions, col·lectius i usuaris sense ànim de lucre,
per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, podran
bonificar-se de la taxa que resultin inferiors als paràmetres previstos en l’apartat
anterior. En aquests casos s’haurà de consignar en el pressupostos de l’entitat les
dotacions oportunes per a la cobertura de les diferències resultants si n’hi hagués.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el 20 de
novembre de 2019. Començarà a regir el dia 16 de gener de 2020, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents.

EL SECRETARI,

Vist i plau
L'ALCALDE,
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ANNEX: TARIFES
1. FALQUES PUBLICITÀRIES A DELTACAT.CAT
FALQUES

EUROS

Falca 20"

1,50

Falca 25"

2,00

Falca 30"

3,00

Per cada falca de més

1,00

PACKS
Deltacat.cat Pack 20 mensual
Deltacat.cat Pack 25 mensual
Deltacat.cat Pack 30 mensual

2 falques diàries de dilluns a divendres en
60,00
horari comercial, de fins 20”
2 falques diàries de dilluns a divendres en
90,00
horari comercial, de fins 25”
2 falques diàries de dilluns a divendres en
120,00
horari comercial, de fins 30”

PREU PUBLICACIÓ
Roba pàgines
Megabànner Estandar
Megabànner Premium
PACKS
Roba pàgines Deltacat.cat mensual
Megabànner Estandar Deltacat.cat mensual
Megabànner Premium Deltacat.cat mensual
PRODUCCIÓ DE FALQUES I BANS MUNICIPALS
Gravació falca: inclou producció i música de la llibreria d’Ebredigital, SL
PATROCINI ESPAI DELTACAT.CAT
Mensual
Temporada
2. PUBLICITAT ALS BUTLLETINS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
¼ de pàgina
½ pàgina
1 pàgina
Contraportada

2,00
4,00
6,00
50,00
100,00
150,00
5,00

100,00
500,00
€/inserció
50'00
100'00
150,00
350'00

IMPORTS AMB IVA INCLÒS
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