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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI 
D’INSERCIONS PUBLICITÀRIES A L’EMISSORA RADIOFÒNICA MUNICIPAL 
‘ALCÚDIA RÀDIO’ 
 
Fonament i naturalesa 
 
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 refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Alcúdia estableix el preu públic per a la 
utilització del servei de l’emissora radiofònica municipal ‘Alcúdia ràdio’ a través 
de l’emissió de missatges publicitaris, que es regirà per la present ordenança. 
Obligats a 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 ‘Alcúdia 
ràdio’. 
2.-Tendran 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. 
Quota 
 
Article 3. 
 
I. Falques publicitàries. 
Falques d’una durada mínima de 15 segons.......... 3 euros. 
Falques de 30 segons............................. 4.50 euros. 
Falques de 45 segons............................. 6.75 euros. 
Falques de 60 segons............................. 9.00 euros. 
Cada segon més.................................... 0.5 euros. 
 
II. Falques publicitàries per setmanes. 
Preus públics per setmanes, amb 6 falques diàries de dilluns a divendres i 
d’un màxim de 20 segons de durada. 
1 setmana ..............…………………. 40 euros. 
2 setmanes ............…………………. 70 euros. 
3 setmanes ..........…………………… 120 euros. 
 
III. Falques publicitàries per mesos. 
Preus públics per mesos, amb 6 falques diàries de dilluns a divendres i 
d’un màxim de 20 segons de durada. 
1 mes de publicitat.................……. 160 euros 
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2 mesos de publicitat...............…… 290 euros. 
3 mesos de publicitat...............…… 430 euros. 
 
 
 
6 mesos de publicitat..........………. 720 euros. 
 
IV. Programes patrocinats setmanals. 
Microespais de 5 minuts............... 10 euros. 
Microespais de 15 minuts............. 20 euros. 
Espais fins a 30 minuts ................ 40 euros. 
Espais fins a 60 minuts.................. 60 euros. 
 
V. Publicitat en programacions especials. 
3 dies de publicitat, 6 falques diàries i d’un màxim de 20 segons de durada, 
en casos de programació especial, esdeveniments del municipi, retransmissions 
en directe de l’emissora...............20 euros. 
 
VI. Producció de la falca.......20 euros. 
Els peticionaris podran aportar la falca enregistrada i no s’aplicarà el cost 
de producció de la mateixa. 
A tots els preus se’ls aplicarà l’I.V.A corresponent. 
Els preus a aplicar quan el peticionari sigui una agència seran els recollits 
als apartats anteriors reduïts en un 15%. 
 
Normes de gestió. 
 
Article 4. 
 
1.L’obligació de pagar el preu públic regulat en la present ordenança neix 
amb la prestació del servei. No obstant això, les persones o entitats que el 
sol·licitin,de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del RDL 2/2004, de 
5 de març, hauran d’ingressar l’import total que correspongui, en aplicació de 
l’article 3er., en el moment de la sol·licitud. 
 
2. La sol·licitud del servei es realitzarà mitjançant l’emplenament de la 
corresponent ordre de publicitat. 
 
3. L’ordre de publicitat indicarà el text de la falca a emetre la qual es podrà 
adjuntar en suport d’àudio. 
 
4.A la sol·licitud s’adjuntarà còpia del justificant d’ingrés bancari efectuat 
a nom del Patronat. No serà tramesa cap ordre de publicitat sense l’abonament 
previ del corresponent preu públic. 
 
5. Una vegada iniciats els espais publicitaris, en qualsevol de les modalitats previstes, el 
desistiment per part del sol·licitant no donarà dret a la devolució 
de l’import del preu públic abonat. 
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6. Les falques seran emeses sense determinació d’horari específic i es 
radiaran en rotació en els diferents programes. 
 
7. L’emissora es podrà reservar el dret a no emetre determinats continguts 
de l’anunciant que vagin en contra dels propis estatuts de l’emissora municipal, 
 
 
i/o que vulneri els principis de legalitat, autenticitat, veracitat i lliure competència. 
 
8. La publicitat electoral ve regulada per la LLEI ORGANICA 10/1991 de 
8 de abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió. 
 
9. El consell de govern del Patronat d’Alcúdia ràdio resoldrà altres 
assumptes que puguin sorgir i que no estiguin contemplades o especificades a 
aquestes normes de gestió. 
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