ORDENANCES FISCALS 2017

Ordenança fiscal núm. 4.12.
TAXA DE PUBLICITAT I PATROCINI ALS MITJANS DE
DIFUSIÓ MUNICIPALS
Article 1 – Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que preveu en l’article 20 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat
del que disposen els articles 15 a 19 del mateix precepte legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa de publicitat i patrocini en els mitjans de difusió municipal.
Article 2 – Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi d’un espai publicitari en els diferents
mitjans o modalitats de difusió municipals, els quals es troben detallats en la tarifa de
l’article 6 d’aquesta ordenança. Es tracta d’exercir la gestió de la publicitat, segons la
demanda dels anunciants, adaptant-se als espais, la normativa establerta i en les
següents condicions.
Independentment de la forma de gestió i comercialització que l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès decideixi exercir per la gestió del servei, aquest podrà variar els
emplaçaments o suspendre temporalment les insercions, informant-ne al subjecte
passiu amb prèvia antelació i acordant-ne la devolució de les liquidacions abonades.
Article 3 – Subjectes passius
1.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques a què es
refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn dels serveis de
difusió de missatges publicitaris a través dels diferents mitjans de difusió
municipal: butlletí municipal Informem (InfoSQV), ràdio municipal, programes
especials de difusió d’activitats, butlletí digital de notícies.

2.

Els subjecte passius que resideixin a l’estranger, estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol, i a comunicar la designació a
l’Ajuntament.

Article 4 – Responsables
1. Són responsables els representants designats pels casos previstos en el punt 2 de
l’article anterior.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència a l'interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Article 5 – Beneficis fiscals
1. Els subjectes passius que es trobin associats en alguna de les entitats registrades
en registre municipal d’entitats podran gaudir de la tarifa bonificada prevista a tal
efecte en l’article 6. Per poder gaudir d’aquest benefici s’haurà de sol·licitar
expressament en el moment de formalitzar la demanda publicitària tot aportant
certificat de pertinença emès per l’entitat a la que es troba associat.
2. Es podrà establir règims de publicitat gratuïta per l’aportació de béns materials o
per la col·laboració en actes, activitats, premis, sorteigs i/o concursos. A tal efecte,
l’aplicació d’aquest règim s’haurà de regular en un conveni que determini la
justificació i l’abast del mateix.
3. En funció de la disponibilitat d’espai, els subjectes passius que acreditin estar a
l’atur durant un període de 6 mesos o superior, siguin titulars d’una targeta
ciutadana, estiguin inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com demandants
d’ocupació no ocupats (DONO) i al Servei d’ocupació de Sant Quirze del Vallès
podran gaudir de forma exempta de la inserció mensual d’anuncis per paraules.
Per poder gaudir d’aquest benefici s’haurà de sol·licitar expressament en el
moment de formalitzar la demanda d’inserció tot aportant la documentació
acreditativa que justifiqui el compliment dels requisits establerts en aquest punt.
Article 6 – Quota tributària
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa
en les tarifes contingudes en l’annex.
A) TARIFES BUTLLETÍ MUNICIPAL D’INFORMACIÓ INFORMEM infoSQV
Mòdul simple: 87x50 mm
Inserció durant 1 ó 2 mesos
Inserció durant 3 mesos o més
Inserció semestral
Faldó horitzontal 177 x 50 mm
Preu inserció mensual
Preu inserció trimestral
Preu inserció semestral
Pàgina sencera interior
Preu inserció mensual
Preu inserció trimestral
Preu inserció semestral
Contraportada
Inserció durant 1 ó 2 mesos
Inserció durant 3 mesos o més

77,30 €
185.52 €
371,04 €

Tarifa per
associats
73,44 €
176,244 €
352,488 €

160,33 €
426,6 €
769,58 €

152,31 €
405,27 €
731,101 €

490 €
1176 €
2322,6 €

465,5 €
1117,2 €
2206,47 €

600 €
1500 €

570 €
1425 €

Tarifa
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B) TARIFES DE PUBLICITAT COMBINADA BUTLLETÍ MUNICIPAL INFORMEM
I RÀDIO MUNICIPAL
Mòdul simple informem 87x50mm i 4 falques de
20 segons al dia a Ràdio Sant Quirze
1 campanya
3 campanyes anuals
Faldó horitzontal Informem: 177 x 50 mm i 4
falques de 20 segons al dia a Ràdio Sant Quirze
1 campanya
3 campanyes anuals
Mitja pàgina Informem i 4 falques de 20 segons a
ràdio Sant Quirze
1 campanya anual
3 campanyes anuals
Contraportada i 4 falques de 20 segons al dia a
Ràdio Sant Quirze
1 campanya anual
3 campanyes anuals

158,98 €
450,73 €

Tarifa per
associats
151,03 €
428,19 €

236,28 €

224,47€

656,4 €

623,58 €

Tarifa

516,68 €
1.445,04 €

Tarifa per
associats
490,85 €
1.372,79 €

681,68 €
1.745,04 €

647,60 €
1.657,79 €

Tarifa

C) TARIFES RÀDIO SANT QUIRZE

130,70 €

Tarifa per
associats
124,17 €

313,60 €
108,90 €
80,00 €

297,92 €
103,46 €
76,00 €

65,34 €

62,07 €

Tarifa
Paquet mensual de 4 falques de 20 segons al dia a
ràdio Sant Quirze
Contracte trimestral de 4 falques de 20 segons al dia
Patrocini informatius (mensual)
Patrocini de programes, d’acord amb la graella anual
de programació (mensual)
Realització i gravació de la falca (mensual)

D) TARIFES PATROCINI O ESPONSORITZACIÓ CAMPANYES
PROGRAMA DE FESTA MAJOR

Tarifa

INSERCIÓ MÒDUL petit 90x60 mm
INSERCIÓ MÒDUL doble 90 x120 mm
PÀGINA SENCERA 220 mm x 105 mm
CONTRAPORTADA 200 mm x 105 mm

100,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €

Tarifa per
associats
95,00 €
190,00 €
285,00 €
380,00 €

E) ALTRES PROGRAMES
En cas que en d’altres campanyes es determini la necessitat d’inserció publicitària
o patrocini, es prendran com a referència els preus establerts pel Programa de
Festa Major, d’acord amb la proporcionalitat establerta mm/euro.
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Article 7 – Règim de gestió i terminis pel lliurament dels originals
1. Les persones naturals o jurídiques interessades en posar publicitat en els mitjans
de difusió municipal hauran de fer una petició per escrit al correu electrònic
comunicacio@santquirzevalles.cat o bé via instància al Registre General de
l’Ajuntament.
2. Les peticions i ordre de publicació de les publicacions previstes en el règim
d’exempció previs ten el punt 3 de l’article 5 d’aquesta ordenança es gestionaran
des del servei d’ocupació, pel que s’enviaran al correu electrònic
ocupació@santquirzedelvalles.cat
3. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès estableix els següents terminis de
lliurament d’originals, en funció dels canals:





Anunci Informem Infosqv: 15 dies abans de la seva publicació
Falca Ràdio Sant Quirze: 5 dies abans de la seva emissió
Programa de Festa Major i altres campanyes: 15 dies abans del
tancament d’impressió
El mateix termini de lliurament establert és el que es fixa per la substitució
de la petició.

Article 8 – Acreditació
La taxa per la publicació de publicitat al butlletí municipal Informem, així com a la ràdio
municipal,s’acreditarà en el moment amb l’inici de qualsevol treball tècnic que pugui
requerir la preparació per a la publicació de la publicitat contractada.
Article 9 – Règim de declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d´autoliquidació a instància del subjecte passiu. A aquests
efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient es
complimentarà també degudament l’imprès d'autoliquidació. L'interessat haurà
d'adjuntar a la sol·licitud l'acreditació d'haver efectuat el pagament de la taxa.
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 fiscal aprovada pel Ple en sessió extraordinària i urgent celebrada
a Sant Quirze del Vallès, a 21 de desembre de 2016, començarà a regir el dia 1r de
l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

