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ORDENANÇA NÚM. 44
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EMISSORA
RADIOFÒNICA MUNICIPAL I LA PUBLICACIÓ D'ANUNCIS EN EL
BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL.
Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aquest municipi estableix el preu públic per la utilització del servei de l'emissora
radiofònica municipal i la publicació d'anuncis en el butlletí d'informació de l'Ajuntament
de Cerdanyola, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels missatges publicitaris, considerant-se com a tals beneficiaris els industrials,
els comerciants, el professionals, les empreses o les entitats dels quals els articles, els
productes o les activitats es donen a conèixer mitjançant anuncis en l'emissora municipal o
en el butlletí d'informació de l'Ajuntament.
Tindran la condició de substituts les empreses de publicitat, considerant-se com a tals les
que professionalment executin o distribueixin campanyes publicitàries mitjançant anuncis
en representació dels interessos dels beneficiaris.
No tindran aquesta condició els treballadors que es limitin a la confecció o redacció dels
esmentats anuncis.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l'annex.
Es podrà exigir si així ho disposa la Comissió de Govern el dipòsit previ de l'import total
del preu públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o
de l'autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal.
Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior a l'anual, el
cobrament serà objecte de padró.
Article 4 Obligació de pagament
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L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix quan s'autoritza
la utilització dels béns que s'enumeren en l'article 1, atenent a la petició formulada per
l'interessat.
Article 5 Normes de gestió i recaptació.
EMISSORA MUNICIPAL
La base imposable d'aquesta ordenança estarà constituïda pels segons d'emissió del
missatge publicitari, denominant-se:
FALQUES: Quan aquest missatge sigui enregistrat i amb una durada mínima de 15
segons.
MICROESPAIS: Igual que les falques però el missatge serà llegit en directe pel locutor.
PATROCINIS: Entenent-se l'exclusivitat del beneficiari del missatge publicitari durant un
temps limitat d'emissió. Les mencions del patrocinador no superaran el 5 per cent de la
durada del patrocini.
SPONSORS: Publicitat acompanyada a una determinada informació com (agenda cultural,
entitat esportiva a petició de l'anunciant)
L'import s'abonarà per primera i única vegada en el moment de la contractació i el seu
pagament es durà a terme per liquidació mensual segons el nombre de serveis realitzats
durant el període facturat.
ANUNCIS EN EL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ
La taxa s'abonarà a partir del moment en el que l'anunci es doni a conèixer al públic. En els
anuncis successius s'abonarà a partir de la primera publicació.
Els interessats acompanyaran a la seva sol·licitud una declaració segons model oficial
facilitat per l'Ajuntament, en el que es farà constar el nom del particular o l'empresa
beneficiària, o el seu representat, dates de publicació, text, dimensions i demés
característiques. Amb aquests requisits, l'administració girarà i notificarà l'oportuna
liquidació al declarant.
Es podrà exigir si així ho disposa la Comissió de Govern el dipòsit previ de l'import total
del preu públic que correspongui en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei o
de l'autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal.
Els preus públics liquidats i no satisfets dintre dels terminis reglamentaris, s'exigiran per
via de constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general de
recaptació.
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Article 6 Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el butlletí oficial
de la província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1992. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança, que consta de 5 articles, va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès, a 7 de novembre de 1991, modificada pel Ple de
l'Ajuntament en sessió 30 de maig de 2013.
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FALQUES

ANNEX - TARIFES
EMISSORA MUNICIPAL
EUR/PASSI

Falca de 10 segons.......................
Falca de 15 segons.......................
Falca de 20 segons .....................
Falca de 30 segons .....................

1,74€
2,48€
3,23€
4,84€

Esment: Les quotes s'adequaran segons el temps de durada, que s'especifica en l'apartat
anterior per a les falques.
ESPONSOR
Falca de 10 segons.......................
Falca de 15 segons.......................
Falca de 20 segons .....................
Falca de 30 segons .....................

EUR/PASSI
1,98€
2,93€
3,66€
5,55€

PATROCINIS
El patrocinador té exclusivitat d’un espai determinat, tret el cas d’un possible acord entre
dos o més anunciants. Ha d’haver un mínim de 4 passis per hora.
Falca de 15 segons ........................ 6,48€/PASSI
S'estableix un mínim pels passis oblidats de 4 per hora, establint-se una tarifa de
20’94€/HORA.
MICROESPAIS
MINUT....................................... 8,63€
1. Els comerços locals tindran una reducció de les tarifes d'acord amb els següent
detall:
Passis de Falques, sponsor , patrocinadors i mencions:
Més de 100 passis................... 10% tarifa establerta
Més de 200 passis................... 20% tarifa establerta
Més de 300 passis................... 30% tarifa establerta
ANUNCIS EN EL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ
ESPAIS
Mòdul (90,3 x 40,7 mm)
fins a 3 mesos .......... 126,00€
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fins a 6 mesos .......... 120,75€
fins a 9 mesos ........... 110,25€
fins a 12 mesos.......... 105,00€
Peu de pàgina (193 x 47,6 mm) i/o peu de pag
fins a 3 mesos .......... 235,67€
fins a 6 mesos .......... 212,11€
fins a 9 mesos ........... 200,31€
fins a 12 mesos.......... 193,14€
1/2 pàgina
fins a 3 mesos .......... 471,36€
fins a 6 mesos .......... 414,79€
fins a 9 mesos ........... 400,65€
fins a 12 mesos.......... 386,23€
1 pàgina
fins a 3 mesos .......... 785,58€
fins a 6 mesos .......... 691,31€
fins a 9 mesos ........... 667,75€
fins a 12 mesos.......... 644,16€
1 pàgina exterior contraportada
fins a 3 mesos .........1.043,77€
fins a 6 mesos .......... 921,75€
fins a 9 mesos ........... 890,33€
fins a 12 mesos.......... 858,91€
Muntatge i compaginació de l'anunci........ 10% preu de tarifa 858,91€
CERDANYOLA.INFO
Bànner capçalera:
fins a 3 mesos .......... 194,54€
fins a 6 mesos .......... 184,80€
fins a 9 mesos ........... 175,44€
fins a 12 mesos........... 155,62€
Bànner peu pàgina:
fins a 3 mesos .......... 81,38€
fins a 6 mesos .......... 76,98€
fins a 9 mesos ........... 72,95€
fins a 12 mesos........... 64,85€
Bànner lateral:
fins a 3 mesos .......... 58,36€
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fins a 6 mesos .......... 55,45€
fins a 9 mesos ........... 52,51€
fins a 12 mesos........... 46,68€
Bànner patrocini secció:
fins a 3 mesos .......... 81,05€
fins a 6 mesos .......... 76,98€
fins a 9 mesos ........... 72,95€
fins a 12 mesos........... 64,85€

