
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 

TAXA PEL SERVEI DE PUBLICITAT EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4. del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de publicitat en els 

mitjans de comunicació municipals. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable l’ús de la prestació del servei de publicitat en els mitjans de comunicació 

municipals.  

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius de la taxa que regula aquesta ordenança els usuaris que es beneficiïn dels serveis 

a que es refereix l’article anterior. 

 

Article 4. Tarifes aplicables 

Epígraf 1r. Publicitat a l’emissora municipal RÀDIO NOVA 
 

1.a. FALCA  

Falca de 30’’ 3,60 euros 

Per cada segon de més 0,06 euros 

Modificació falques 9,00 euros 

 
Descomptes per quantitat: 

 De 50 a 100 passis:  10% 
 Més de 100 passis:  15% 
 Més de 50 passis en 

un període màxim de 5 dies 15% 
 
Descomptes per períodes: 

 Contracte de més de 3 mesos 10% 
 Contractes més de 6 mesos 15% 
 Contractes més de 12 mesos 25% 

 

Enregistraments  

A una veu 12,00 euros 

A dues veus 18,00 euros 

Produccions sonores  

Enregistrament de textos, per foli 10,00 euros 

Arranjaments sonors i musicals 30,00 euros 

 

1.b. PATROCINIS PROGRAMES  

Sense exclusivitat 100,00 
euros/mes 

Amb exclusivitat 250,00 
euros/mes 

1.c. PRODUCCIONS MULTIMEDIA  

CD 15,00 euros 

DVD 25,00 euros 

 
Epígraf 2n. Publicitat al Butlletí Municipal VILANOVA INFORMACIÓ 
 
El butlletí VILANOVA INFORMACIÓ s’imprimeix en color, en la seva totalitat. 
 



 

La pàgina del butlletí municipal es divideix en 12 mòduls distribuïts en 3 columnes de 4 mòduls. 
 
  

2.a. Anuncis  

1 mòdul 31,00 euros 

2 mòduls 62,00 euros 

3 mòduls 93,00 euros 

4 mòduls 124,00 euros 

6 mòduls 155,00 euros 

8 mòduls 186,00 euros 

12 mòduls 210,00 euros 

 
Es suprimeix l’oferta de publicitat a la portada i a la contraportada de la revista. La resta de la publicitat 
queda restringida a les possibilitats d’espai i sota els mateixos criteris econòmics. 
 
Descomptes: 

 Contracte per 3 números del butlletí: 10% 
 Contracte per 6 números del butlletí: 15% 
 Contracte per agència de publicitat: 30% 

 

2.b. Encartaments butlletí  

Inserció de fulletons, díptics i d’altres dins del butlletí municipal 0,067 
euros/unitat 

 
Epígraf 3r. Ràdio + Butlletí 
 

3.a. Promocions ràdio + butlletí  

4 falques de ràdio + anunci d’1 mòdul al butlletí 100,00 euros 

4 falques de ràdio + anunci de 2 mòduls al butlletí 125,00 euros 

 
En aquesta promoció, i en cas que l’edició del butlletí quedés interrompuda, el suport radiofònic es limitarà 
a 2 mesos. 
 
Epígraf 4t. Publicitat Web i Internet 
 

4.a. Banner  

Petit (320 ppp x 120 ppp) 60,00 
euros/setmana 

Gran (572 ppp x 100 ppp) 100,00 
euros/setmana 

 
 
Epígraf 5è. Publicitat als tòtems 
 

5.1. Conceptualització, disseny, impressió i acabats de la lona 125,00 €/lona 

 

5.2. Exposició de les lones publicitàries als tòtems 

 1 setmana 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 

1 lona 60,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 

De 2 a 3 lones 54,00 € 90,00 € 135,00 € 180,00 € 

De 4 a 6 lones 51,00 € 85,00 € 127,50 € 170,00 € 

De 6 a 9 lones 48,00 € 80,00 € 120,00 € 160,00 € 

De 9 a 12 lones 42,00 € 70,00 € 105,00 € 140,00 € 

*Els imports de la taxa d’exposició són per cada lona. 

 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 
Les agències de publicitat i/o empreses i/o entitats contractants de publicitat a tercers externs a 
l’Ajuntament que vulguin fer una contractació de publicitat en mitjans municipals, se’ls aplicarà un 30% de 
descompte sobre la taxa fixada. 
 
Article 6. Obligació de pagament 



 

 

L’obligació de pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança neix en el moment en què es presti 

qualsevol dels serveis o activitats que s’esmenten en l’article 4t. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa 

vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 

legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 

d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es 

produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

 

Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2019 

esdevenint definitiva al no presentar-se reclamacions, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i continuarà 

vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 

continuaran vigents.  

 

 


