3.4 PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RADIODIFUSIÓ
NORMA FISCAL Nº 3.4.v
PREU PÚBLIC PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RADIODIFUSIÓ
PUBLICACIÓ I MODIFICACIONS
Aprovació
Modificació article 9

VIGÈNCIA
B.O.P nº 166, de 15/07/1994
B.O.P nº 130, de 02/06/1995

Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb allò que s’ha previngut en l’article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i en l’article 117 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, s’estableix en este Municipi el
preu públic per la prestació del Servici de radiodifusió, que serà exigit d’acord amb el que es disposa en els
articles 41 a 8, ambdós inclosos, d’eixa mateixa Llei, en el Títol II de la llei 8/89, de 13 d’abril, supletòriament
aplicable a l’àmbit de les Hisendes Locals, i en les presents Normes reguladores del dit preu.
Article 2.- Fets determinants de l’exigibilitat del preu públic
El fet que faculta a este Ajuntament per a exigir el dit preu públic està constituït per la prestació del servici de
radiodifusió de missatges a través de les ones autoritzades a l’Emissora Municipal de Canals (“Canals Ràdio”),
servici ubicat en l’Av. Vicente Ferri núm. 8 01 01.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament d’este preu públic les persones físiques o jurídiques i les Entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que hagen contractat la prestació del mateix de la forma que
s’estableix en la Norma sèptima.
En qualitat de substituts del contribuent, els que en qualitat de representant, apoderat o gerents
degudament acreditats contracten a nom del contribuent. De la mateixa manera es considerarà substitut del
contribuent l’Agent de Publicitat acreditat que haguera contractat amb l’Ajuntament.
Article 4.- Naixement de l’obligació de pagar.
1.- L’obligació de pagar este preu públic naix des que es contracta el servici.
2.- L’Ajuntament exigirà anticipadament, al temps de formalitzar el contracte, el pagament d’este preu públic
per mitjà del dipòsit previ de la quantitat que en cada cas anara procedent satisfer-se a esta Corporació.
3.- Així mateix, naix l’obligació de pagar este preu públic quan efectivament s’hagen fet ús del mateix, encara
que no s’haguera formalitzat el preceptiu contracte ex davant de.
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Article 5.- Quantia
1.- La quantia del preu públic regulat en estes Normes serà la fixada en les tarifes contingudes en els apartats
següents:
2.- Les tarifes d’este preu públic seran les següents:
2.a) Per l’emissió d’una falca “normal” de publicitat................................................. 500 Ptes. /emissió
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Equivalència en euros: 2.a) = 3’00 €; 2.b.A) 33’06 €; 2.b.B) = 19’83 €; 2.c) = 66’11 €; 2.d) = 99’17 €;
3.a) y 3.b) = 6’01 €; 3.d) = 12’02 €

2.b) Per patrocini de programes:
A) De fins a 30 minuts duració................ 5.500 Ptes.
B) De fins a 15 minuts duració................ 3.300 Ptes.
2.c) Per Programes especials, retransmissió d’actes concrets i/o d’interés general que no puguen ser coberts
per altres tipus de publicitat......................................... 11.000 Ptes/hora
2.d) Per programes de contingut musical-publicitari de duració única de 60 minuts utilitzable per un sol
anunciant....................................... 16.500 Ptes. /hora
3.- A les tarifes de l’apartat 2 han d’afegir-se les despeses de producció i gravació, que són els següents:
3.a) En falques publicitàries:
Gravació................................................. 1.000 pessetes.
3.b) En patrocinis:
Gravació................................................. 1.000 pessetes
3.c) En programes especials:
SENSE DESPESES ADDICIONALS
3.d) En programes musicals especials:
Gravació................................................ 2.000 pessetes
En tots els casos, si es generen despeses de producció de forma específica per motiu de la difusió d’un
missatge, estos seran objecte de liquidació a l’hora de formalitzar el contracte.
4.- Les tarifes assenyalades en l’apartat 2 s’entenen per als contractes d’emissió són horari determinat, sent
emeses per l’emissora de forma rotatòria i/o en els horaris que l’emissora estime convenient amb vista a la
seua programació publicitària.
Quan els contractes de Servicis comporten un horari preestablit les tarifes assenyalades en el paràgraf
anterior s’incrementaran un 50 %.
5.- En la publicitat contractada en què es mencionen firmes comercials, marques o productes aliens al
subjecte passiu anunciant, el preu de tarifa previst en l’apartat 2 s’incrementarà en un 10 % per cada un
d’ells.
6.- Les tarifes expressades en el precedent apartat seran, en tot cas, irreductibles i es meritaran en el mateix
moment en què es formalitze el contracte que sustente el servici.
7.- Sobre les tarifes expressades en la Norma quinta s’aplicaran els Impostos que en cada moment determine
la legislació vigent.
Article 6.- Administració i cobrament del preu públic
1.- L’administració i cobrament d’este preu públic es realitzarà per este Ajuntament a través de la Direcció de
Ràdio Canals per mitjà del sistema d’autoliquidació.
2.- Servir de declaració el document contractual que, amb especificació dels extrems que anaren rellevants
per a l’exacció d’este preu públic, es formalitzarà entre el subjecte passiu i l’Ajuntament.

3.- Al temps de formalitzar el contracte, la persona o entitat interessada vindrà obligada a practicar
autoliquidació d’este preu públic i a ingressar simultàniament, en les Entitats Col·laboradores de
l’Ajuntament, el total import resultant de la mateixa. La quantitat que, a través d’esta autoliquidació (imprésM’1), haguera de satisfer el sol·licitant serà la que resulte d’aplicar la tarifa corresponent als servicis que
s’hagen contractat més les despeses a què hi haguera lloc.
4.- Sense el compliment d’allò que s’ha indicat en l’apartat anterior, l’Ajuntament no prestarà cap servici dels
previstos en la norma anterior. Al seu torn, l’ingrés d’aquell import no faculta a l’interessat per a exigir el
servici si abans no s’ha formalitzat el corresponent contracte.
5.- L’ingrés que efectuara l’interessat a través de l’avantdita autoliquidació tindrà caràcter de provisional.
L’Ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos comptats des de la realització d’eixe ingrés per a efectuar
la corresponent comprovació administrativa, practicant, a través de l’òrgan competent, la Liquidació
definitiva que resulte pertinent. Si transcorreguera eixe termini sense que l’Ajuntament efectuara esta
liquidació, quedarà automàticament elevada a definitiva la quantitat que l’interessat haguera satisfet amb
caràcter provisional.
6.- Si de la liquidació practicada conforme al precedent apartat resultara quantitat a exaccionar per diferència
a favor de l’Ajuntament, es notificarà a l’interessat esta diferència, exigint-li el pagament de la mateixa en el
termini d’un mes des de la recepció d’eixa notificació. Si, al contrari, la diferència anara favorable a
l’interessat, esta li serà tornada d’ofici, sense necessitat de prèvia petició del mateix.
7.- L’import ingressat com a conseqüència de l’autoliquidació citada, es tornarà a l’interessat d’ofici, sense
necessitat de prèvia petició, quan per causes sobrevingudes no imputables al mateix, no poguera beneficiarse del servici contractat.
8.- Quan en el supòsit previst en l’apartat 6 d’esta norma, la diferència a favor de l’Ajuntament no
s’ingressara en el termini citat, aquella podrà ser exigida a través del procediment administratiu de
constrenyiment.
Article 7.- Contractació del Servici.
Amb caràcter previ a la formalització de l’autoliquidació amb l’imprés-M’1 s’haurà formalitzat contracte entre
l’ajuntament i el Subjecte Passiu sol·licitant del servici segons el model a tals efectes aprovat per l’Ajuntament
de Canals, que en tot cas contindrà, en apartats clarament diferenciats, els punts següents:
-Lloc, data i hora: Referit al de la celebració del contracte objecte de formalització.
-Sol·licitant del Servici: en este apartat es consignarà el nom o raó social del subjecte passiu, el seu domicili
social i el seu NIF, així com la identificació plena de la persona a través de què es formalitze el contracte
deixant-se acreditada la seua relació i/o representació.
-Representant de l’Administració: Dades clarament identificatives de la persona que subscriurà el contracte
per l’Administració.
-L’objecte de la contractació: L’orde d’emissió especificant-se la/s’hora/s, dia/s’i temps/s de l’emissió, el seu
text literal o comunicació publicitària. De la mateixa manera es deixarà perfectament clar el tipus de missatge
que desitja emetre’s (segons norma quinta).
-Detall del Preu del Servici: Es farà constar el tipus del servici, el nombre de servicis i el seu preu unitari, de
manera que de la seua factorització i posterior suma s’extraga el cost total dels servicis contractats.

-Clàusules contractuals: Almenys les previstes en la Norma reguladora Desena.
Article 8.- Principi de lliure competència
L’Ajuntament de Canals vetlarà en tot moment perquè quede garantit el principi de la lliure competència,
subjectant-se per a això al que disposa l’article 1 i següents de la Llei 16/89, de 17 de juliol, de Defensa de la
Competència, prohibint-se tot tipus de pràctiques col·lusòries o restrictives.
Article 9.- Sistema de Contractació del Servici
1.- Directament, pels seus propis mitjans, amb qualsevol persona física o jurídica que actue per si mateix o a
través d’Agència de Publicitat legitimada.
En cas de contractar-se per mitjà d’Agent legitimat, este gaudirà d’un 20 % de descompte sobre els preus públics
establits en la Norma Reguladora.
2.- A través d’Agents de Publicitat de forma exclusiva, subscrivint este últim el corresponent concert, en el
qual establisquen les condicions de la relació, subjectant-se esta, en tot cas, a la present Norma Reguladora, i
pel que fa al procediment de selecció, a la normativa aplicable a este efecte.
En tot cas, si es contracta la publicitat a través d’agent, este haurà de notificar, amb la suficient antelació a la data
en què s’haja concertat l’edició i mai després de transcorregudes 48 hores des de la seua formalització, els servicis
contractats per mitjà de la presentació dels documents contractuals en l’Ajuntament de Canals o la remissió per
fax dels mateixos.
Siga quin siga el procediment per a contractar la publicitat (directament o a través d’Agència) i siga quina siga
la modalitat de missatge a emetre, el contracte haurà de trobar-se en poder de l’emissora municipal almenys
amb 48 hores d’antelació al moment de la seua emissió.
Article 10.- Condicions contractuals
A més de ser aplicat la totalitat del text de la Norma Reguladora d’este preu públic, en el document
contractual figuraran necessàriament les següents condicions a manera de clàusules:
1.- Les tarifes aplicables són les vigents en la Norma Reguladora aprovada a tals efectes pel Ple de
l’Ajuntament.
2.- Cada contracte de difusió publicitària es considera, al mateix temps, orde d’emissió, especificant hores,
dies i temps d’emissió així com el seu text o comunicació publicitària.
3.- L’emissora es reserva el dret de suspendre o rebutjar la radiació d’aquella publicitat que considere
improcedent, sent en tot cas responsabilitat exclusiva de l’anunciant el contingut de les peces publicitàries
que s’emeten. La reserva realitzada es fa amb estricte respecte de l’ordenament jurídic i sense detriment dels
drets constitucionals i legals la defensa de la qual seran en tot cas causa de l’exercici de la reserva establida.
4.- Únicament per causa de força major o per ser necessària una emissió d’interés general, Canals Ràdio
podrà variar l’emplaçament de la publicitat ordenada. Igualment, i per les mateixes causes, podrà decidir la
seua eventual suspensió. Quan les alteracions siguen superiors al 20 5 dels servicis contractats per a cada
tipologia –computats en temps- l’anunciant podrà gestionar el reintegrament proporcional a què hi haguera
lloc.
5.- El contingut publicitari dels programes no excedirà del 10 5 total de la seua duració. Els espais patrocinats
hauran de seguir les línies generals de la programació amb l’aprovació prèvia per la Direcció de l’Emissora.

6.- L’anul·lació d’una orde implica fer-se càrrec dels costos que s’hagueren produït, i l’ajuntament, previ
informe-proposta de la Direcció de l’Emissora procedirà a reintegrar els ingressos d’ordes anul·lades i no
emeses (servicis no prestats) prèvia deducció de les despeses pertinents.
Disposició final
1.- Les presents Normes entraran en vigor el dia que es publique en el butlletí Oficial de la Província i
començaran a aplicar-se a partir del dia 1 de juliol de 1.994.
2.- Estes Normes romandran en vigor, amb els mateixos termes del seu actual contingut, fins que per l’òrgan
municipal competent es decidisca la seua derogació o la modificació d’algun dels dits termes

