
15. ORDENANÇA  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT EN EL
SETMANARI VINARÒS EL DIARIET

ARTICLE 1. FONAMENT

D’acord amb el disposen l'article 4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i amb
l'article 41 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals s'estableix el preu públic
per publicitat en el Setmanari Vinaròs El Diariet.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

Serà el fet imposable d'aquest preu públic qualsevol classe de publicitat litografiada o estampada en el butlletí
d'informació municipal en les grandàries que s'indiquen en la tarifa.

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU

Estan obligats al pagament de la tarifa expressada en l'article següent aquells que sol·licitaren la inserció de
publicitat en el setmanari.

ARTICLE 4. QUANTIA

La tarifa màxima a aplicar serà la següent:

ESPAI PÀGINA SUPORT
MESURADES MM

Ample x Alt

PROPOSTA
2013

Esqueles 2x2 mòduls Color 107x 3 35

Entrefilet 2x1 mòduls Color 107x 4 20

2x2 mòduls 1/8 pàgina Color 107x73 45

4x2 mòduls ¼ pàg. Horitzontal Color 219x73 80

3x3 mòduls ¼ pág vertical Color 163x113 95

4x3 mòduls 1/3 pàgina Color 219x113 105

4x4 mòduls ½ pàg. Horitzontal Color 219x151 140

3x5 mòduls ½ pàg. Vertical Color 162x191 140

18 mòduls 1 pàgina Color 245x350 215

Contraportada Última pàgina Color 240x350 330

Encartat Color 325

a) Els preus no inclouen l'IVA

b) Els anuncis en els quals se seleccione una pàgina o aquesta siga per elecció de l'anunciant imparell
tindran un increment del 10%.

c) Descomptes per periodicitat:
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PROPOSTA

Any complet (50) 25 %

Mig any (25) 20 %

12 setmanes 15 %

6 setmanes 10 %

3 setmanes 5 % 

ARTICLE 5. MERITACIÓ

La meritació d’aquest preu públic es produirà en el moment de sol·licitar la inserció de l'anunci en el Setmanari.

ARTICLE 6. NORMES DE GESTION

Els interessats a inserir un anunci en el setmanari s’hauran de dirigir a l'empresa editora o a les agències de
publicitat en les quals aquesta en delegue la funció, que seran les encarregades de la gestió i el cobrament de
la publicitat sense que aquest fet supose un increment en el preu assenyalat per la present ordenança.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 29 de desembre del 2001.
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