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4.-PREUS PÚBLICS DE L'ENS AUTÒNOM SERVEIS MUNICIPALS DE 

COMUNICACIÓ.  
 

Regiran les següents tarifes segons el tipus de servei publicitari: 

 

1.1- Preu per emissions individuals (alternades o consecutives): 

 

Fins a 20"             4,10 €  

De 21 a 30"             5,00 €  

De 31 a 45"             6,00 €  

Més de 45"             7,00 €  

 

 

1.2- Tarifes per paquets de falques: 

 

Falques fins a 20” Durada Preu/mes   

90 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

184,50 €   

120 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

246,00 €   

180 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

369,00 €   

 

 

Falques de 21” a 30” Durada Preu/mes   

90 Falques a consumir en un període inferior a un 
mes. Enregistraments no inclosos 

225,00 €   

120 Falques a consumir en un període inferior a un 
mes. Enregistraments no inclosos 

300,00 €   

180 Falques a consumir en un període inferior a un 
mes. Enregistraments no inclosos 

450,00 €   

 

 

Falques de 31” a 45” Durada Preu/mes   

90 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

270,00 €   

120 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

360,00 €   

180 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

540,00 €   

 
 

Falques més de 45” Durada Preu/mes   

90 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

315,00 €   

120 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

420,00 €   

180 Falques a consumir en un període inferior a un mes. 
Enregistraments no inclosos 

630,00 €   
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1.3- Tarifes segons durada del contracte: 

 
DURADA CONTRACTE MENSUAL 

  

Preu mensual per falques de fins a 20" 

 

Falques/dia Durada Preu/mes   

1 fins a 20” 61,50 €   

2 fins a 20” 123,00 €   

3 fins a 20” 184,50 €   

4 fins a 20” 246,00 €   

5 fins a 20” 307,50 €   

 
Preu mensual per falques de  21” a 30" 

 

Falques/dia Durada Preu/mes   

1 21” a 30” 75,00 €   

2 21” a 30” 150,00 €   

3 21” a 30” 225,00 €   

4 21” a 30” 300,00 €   

5 21” a 30” 375,00 €   

 
Preu mensual per falques de 31” a 45" 

 

Falques/dia Durada Preu/mes   

1 30” a 45” 90,00 €   

2 30” a 45” 180,00 €   

3 30” a 45” 270,00 €   

4 30” a 45” 360,00 €   

5 30” a 45” 450,00 €   

 

Preu mensual per falques de més de 45" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes   

1 més de 45” 105,00 €   

2 més de 45” 210,00 €   

3 més de 45” 315,00 €   

4 més de 45” 420,00 €   

5 més de 45” 525,00 €   
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DURADA CONTRACTE TRIMESTRAL 

 

Preu mensual per falques de fins a 20" 

 

Falques/dia Durada Preu/mes   

1 fins a 20” 49,20 €   

2 fins a 20” 98,40 €   

3 fins a 20” 147,60 €   

4 fins a 20” 196,80 €   

5 fins a 20” 246,00 €   

 
Preu mensual per falques de  21” a 30" 

 

Falques/dia Durada Preu/mes   

1 21” a 30” 60,00 €   

2 21” a 30” 120,00 €   

3 21” a 30” 180,00 €   

4 21” a 30” 240,00 €   

5 21” a 30” 300,00 €   

 
Preu mensual per falques de 31” a 45" 

 

Falques/dia Durada Preu/mes   

1 30” a 45” 72,00 €   

2 30” a 45” 144,00 €   

3 30” a 45” 216,00 €   

4 30” a 45” 288,00 €   

5 30” a 45” 360,00 €   

 
Preu mensual per falques de més de 45" 

 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 més de 45” 84,00 € 

2 més de 45” 168,00 € 

3 més de 45” 252,00 € 

4 més de 45” 336,00 € 

5 més de 45” 420,00 € 
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DURADA CONTRACTE SEMESTRAL 

 

Preu mensual per falques de fins a 20" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 fins a 20” 36,90 € 

2 fins a 20” 73,80 € 

3 fins a 20” 110,70 € 

4 fins a 20” 147,60 € 

5 fins a 20” 184,50 € 

 

Preu mensual per falques de  21” a 30" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 21” a 30” 45,00 € 

2 21” a 30” 90,00 € 

3 21” a 30” 135,00 € 

4 21” a 30” 180,00 € 

5 21” a 30” 225,00 € 

 

Preu mensual per falques de 31” a 45" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 31” a 45” 54,00 € 

2 31” a 45” 108,00 € 

3 31” a 45” 162,00 € 

4 31” a 45” 216,00 € 

5 31” a 45” 270,00 € 

 

Preu mensual per falques de més de 45" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 més de 45” 63,00 € 

2 més de 45” 126,00 € 

3 més de 45” 189,00 € 

4 més de 45” 252,00 € 

5 més de 45” 315,00 € 
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DURADA CONTRACTE ANUAL 

 

Preu mensual per falques de fins a 20" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 fins a 20” 24,60 € 

2 fins a 20” 49,20 € 

3 fins a 20” 73,80 € 

4 fins a 20” 98,40 € 

5 fins a 20” 123,00 € 

 

Preu mensual per falques de  21” a 30" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 21” a 30” 30,00 € 

2 21” a 30” 60,00 € 

3 21” a 30” 90,00 € 

4 21” a 30” 120,00 € 

5 21” a 30” 150,00 € 

 

Preu mensual per falques de 31” a 45" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 31” a 45” 36,00 € 

2 31” a 45” 72,00 € 

3 31” a 45” 108,00 € 

4 31” a 45” 144,00 € 

5 31” a 45” 180,00 € 

 

Preu mensual per falques de més de 45" 
 

Falques/dia Durada Preu/mes 

1 més de 45” 42,00 € 

2 més de 45” 84,00 € 

3 més de 45” 126,00 € 

4 més de 45” 168,00 € 

5 més de 45” 210,00 € 
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1.4- Emplaçament de falques: 
 
Les falques s’emetran entre les 8 i les 20 hores de dilluns a diumenge 

durant la programació de continuïtat. 

 
En el cas que l’anunciant determini l’emissió de les falques en un moment 
determinat de la programació, les tarifes dels punts 1.1, 1.2 i 1.3 
s’incrementaran en un 50%. 
 
 

1.5- Per a la creació, disseny i enregistrament de falques 
publicitàries en general: 

 
Gravació de les falques amb una veu 
interna/externa de l'emissora 22,50 € 

Gravació de les falques amb dues 
veus interna/externa de l'emissora 32,50 € 

Gravació de micro-espai publicitari 40,00 € 

 

 
1.6- Patrocini d’espais o Programes: 
 

a) Patrocini d’espais o programes diaris: 
 

Amb radiació de la falca publicitària durant l’espai amb una falca de 
reforç al llarg del dia, preu mensual ...... 150,00 € 
 

b) Patrocini d’espais o programes setmanals: 
 

Amb radiació de la falca publicitària durant l’espai amb una falca de 
reforç al llarg del dia, preu mensual ...... 45,00 € 

 

c) Patrocini d’un programa especial: 
 

Patrocini d'un sol programa especial (Carnaval, Sant Jordi, Festa 
Major...) amb una emissió a l’entrada i a la sortida de l’emissió, una 
falca genèrica al mig i una cua al final de la falca promocional del 

programa, per cada patrocini ……. 50 €. 
 

En el cas d’establir-se una exclusivitat de la publicitat durant l’emissió de 
l’espai en la corresponent hora, el preu s’incrementarà en un 50%, excepte 

en espais informatius, on no pot haver-hi exclusivitat. 
 
 

 
1.7- Patrocini dels senyals horaris: 

 
Amb radiació d’una menció a l’inici de l’hora en punt (matí o 
tarda)…………..... 150 €/mes. 
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1.8- Falques a través d’agències o comercials autònoms: 

 

Regiran les mateixes tarifes contingudes en els números anteriors. 
 

 
1.9- Falques especials: 

 

En matèria d’ofertes de treball......... 3,30 € cada passi.  
La gravació de la falca serà gratuïta. 

 
En matèria de pèrdues d’animals i objectes perduts seran gratuïtes. 

 
 
1.10- Publicitat a la plana web de l’emissora: 

 
Per a la inserció de bàners al web:  

 
a) A partir de l’emissió de 180 falques publicitàries es donarà l’opció 

d’incorporar un bàner en portada 300x250px aprox. Sense cap cost 

addicional. 
 

b) Per a la inserció d'un bàner 300x250px aprox. sense emissió de 
falques publicitàries complementàries es fixa un preu únic de 50,00 € 
al mes. 

 
c) Per a la inserció d'un ‘megabaner’ a la part superior del web 

1200x80px aprox. sense emissió de falques publicitàries 
complementàries es fixa un preu únic de 120,00 € al mes. 

 

d) Per a la inserció d'un ‘skyscraper’ al lateral del web 120x600px aprox. 
sense emissió de falques publicitàries complementàries es fixa un 

preu únic de 150,00 € al mes. 
 

e) Per a la inserció d'un ‘doble-sky’ als laterals del web 300x600px 

aprox. sense emissió de falques publicitàries complementàries es fixa 
un preu únic de 180,00 € al mes. 

 
 
Els anunciants que complementin la contractació de falques publicitàries 

amb un bàner al web durant els dies que duri l’emissió tindran una 
bonificació del 50%. 

 
El preu de la producció gràfica de l’anunci o bàner serà a través de 
pressupost. 

 
 

1.11- Produccions sonores: 
 

Per a la gravació i/o muntatge de diverses fonts de so.......20 €/hora.  
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1.12- Normes Generals de Gestió: 

 
I) Per a l’emissió de qualsevol tipus de publicitat a través de l’emissora 

municipal, serà necessària la signatura prèvia d’un contracte de publicitat. 
En el cas que la gestió sigui telemàtica, caldrà la confirmació del 
corresponent pressupost per part del client via correu electrònic. 

 
II) En aquest contracte s’establirà la forma de les tarifes. En general el 

sistema de cobrament serà la domiciliació de les liquidacions que resultin 
del contracte, o bé el seu ingrés directe, en metàl·lic, a l'Ens Autònom 

Municipal en el moment de la seva signatura. 
 

III) Les liquidacions de les tarifes es faran l’últim dia hàbil de cada mes, 

amb referència a les emissions del mes. 
 

IV) La falta de pagament d’una liquidació per l’anunciant determinarà, ultra 
el cobrament per via de constrenyiment, la suspensió de l’emissió de la 
publicitat contractada. 

 
 

1.13- Obligació de pagament: 
 
L’obligació de pagament del preu públic establert en aquesta ordenança 

neix en el moment de la signatura del contracte, en el que s’especificarà: 
nom, adreça fiscal i número d’identificació fiscal del subjecte passiu, el 

nombre de falques diàries, l’import dels enregistraments sonors, la data i 
inici d’aquestes emissions, el preu total i la forma de pagament i la data de 
signatura d'aquest. 

 
 

1.14- Exempcions i Bonificacions: 
 

I) La publicitat desenvolupada amb motiu de les campanyes electorals i 

altres de caràcter polític, s’atendrà a les disposicions legals vigents en cada 
moment. 

 
II) La publicitat corresponent a les entitats sense ànim de lucre es regiran 
pel següent règim de reduccions sobre la tarifa: 

 
• Entitat/Assoc sense ànim de lucre i figura en el Registre Municipal 

d'Entitats de Lloret de Mar. Exempt. 
• Entitat/ Assoc. sense ànim de lucre i no figura en el Registre Municipal 
d'Entitats de Lloret de Mar. Bonificació del  50%. 

 
 


