31 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI
D’INSERCIONS PUBLICITÀRIES A L’EMISSORA RADIOFÒNICA
MUNICIPAL.
CONCEPTE
Article 1
De conformitat amb el que preveu l’article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament de Pollença estableix el preu públic per a la utilització del servei de
l’emissora radiofònica municipal a través de l’emissió de missatges publicitaris, que es
regirà per la present ordenança.

OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2
1.-Estan obligats a pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança els beneficiaris
dels missatges publicitaris. Es consideraran beneficiaris els industrials, comerciants,
professionals i empreses o entitats, els articles, productes o activitats dels quals
s’anunciïn a l’emissora radiofònica municipal.
2.-Tindran la consideració de substituts del contribuent les empreses de publicitat, és a
dir, els que professionalment executin o distribueixin campanyes publicitàries
mitjançant anuncis en representació dels interessos dels beneficiaris.
QUANTIA
Article 3
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en les següents
tarifes:
-TARIFES PUBLICITÀRIES PER A “RÀDIO POLLENÇA”:
Cunyes publicitàries:
- Cunyes publicitàries, d’una duració de 15 segons 3 €
Cada segon més: ............................................... 0.50 €
- Cunyes de 30 segons: ......................................... 4.50 €
- Cunyes de 45 segons: ......................................... 6.75 €
- Cunyes de 60 segons: ......................................... 9.00 €
- Producció de la cunya:.........................................20.00 €
S’estableix un mínim de 10 cunyes diàries.
Els peticionaris podran aportar la cunya (en format CD, mp3 o Wav)

Programes patrocinats:
- De 30 minuts: .................................................... 40 €
- De 60 minuts: .................................................... 60 €

Horari d’emissió: Dilluns a Diumenge de 9 a 21 hores.

VIGÈNCIA
Article 4.
La present ordenança tindrà efecte a partir de l’1 de gener de 2006 i seguirà en vigor en
exercicis successius, mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 196 de dia 31 de desembre de 2005.
Pollença, 2 de gener de 2006
La secretaria acctal.,

