PREUS PÚBLICS
Tarifa III
PUBLICITAT BUTLLETÍ MUNICIPAL
a) Per a comerços i empreses:
- Anuncis al butlletí municipal:
Mides i tarifes dels anuncis:
- Pàgina interior sencera: 28.6 x 26 cm
Preu mensual: 335’53 euros + IVA
Preu trimestral: 880’77 euros + IVA (293,59€ + IVA/unitat)
Preu semestral: 1509’90 euros + IVA (251,65€ + IVA/unitat)
Preu anual (11 insercions): 2691’26 euros + IVA (244,66€ +
IVA/unitat)
- Mitja pàgina interior: 14.30 x 26 cm
Preu mensual: 167’77 euros + IVA
Preu trimestral: 440’39 euros + IVA (146,80€ + IVA/unitat)
Preu semestral: 754’95 euros + IVA (125,82€ + IVA/unitat)
Preu anual (11 insercions): 1345’63 euros + IVA (122,33€ +
IVA/unitat)
- Faldó interior: 8.50 x 26 cm
Preu mensual: 83’88 euros + IVA
Preu trimestral: 220’19 euros + IVA (73,40€ + IVA/unitat)
Preu semestral: 377’47 euros + IVA (62,91€ + IVA/unitat)
Preu anual (11 insercions): 672’76 euros + IVA (61,16€ + IVA/unitat)
- Faldó portada: 8.50 x 26 cm
Preu mensual: 115’33 euros + IVA
Preu trimestral: 302,76 euros + IVA (100,92€ + IVA/unitat)
Preu semestral: 519,02 euros + IVA (86,51€ + IVA/unitat)
Preu anual (11 insercions): 925,10 euros + IVA (84,10€ + IVA/unitat)
- Mòdul senzill interior: 8.50 x 12.60 cm
Preu mensual: 41’94 euros + IVA
Preu trimestral: 110’10 euros + IVA (36,70€ + IVA/unitat)
Preu semestral: 188’74 euros + IVA (31,46€ + IVA/unitat)
Preu anual (11 insercions): 336’38 euros + IVA (30,58€ + IVA/unitat)

・ No hi ha espai per a publicitat a la pàgina 3, a la pàgina d’opinió
dels partits polítics i a la contraportada; a la pàgina 2 la publicitat pot
ser d’un màxim de mitja pàgina.
・ El butlletí es reserva el dret de decidir la pàgina i posició en la
qual apareixeran publicats els anuncis. Qualsevol posició
determinada expressament pel client a través de l’ordre de reserva
publicitària comportarà un recàrrec del 10% sobre el preu
(posicionament fix, pàgina dreta, pàgines centrals, etc.). Les
insercions ordenades amb recàrrec que per qualsevol motiu no
s’hagin pogut publicar amb aquesta exigència es facturaran al preu
normal, sense aplicar-hi el citat recàrrec.
・ En el cas de les solꞏlicituds de publicitat anuals, si se suprimeix
l’edició d’algun butlletí durant l’any, es reintegrarà la part
proporcional corresponent del preu anual abonat.
・ La solꞏlicitud d’anunci de publicitat al butlletí s’ha de fer durant la
primera setmana del mes anterior a la publicació a través del web
municipal.
・ L’anunci, a càrrec de l’anunciant, s’ha d’enviar en format PDF al
c/e comunicacio@llicamunt.cat, també durant la primera setmana
del mes anterior a la publicació.
・ En el moment de l’enviament de l’anunci, s’ha d’adjuntar el
justificant de pagament; sense aquest no es publicarà l’anunci.
・ Els comerços i empreses de nova creació que es donin d’alta al
portal municipal de promoció econòmica llac.cat obtindran la
publicació gratuïta d’un anunci (mòdul senzill interior) en el butlletí
municipal. Aquesta oferta serà vàlida durant els primers quatre
mesos des de l’obertura de l’activitat.

- Repartiment de publicitat juntament amb el butlletí municipal:
Preu: 650euros (IVA inclòs)
・ La solꞏlicitud de repartiment de publicitat juntament amb el butlletí
municipal s’ha de fer durant la primera setmana del mes anterior a
la publicació a través del web municipal.
・ S’estableix un màxim d’un repartiment de publicitat per butlletí. Si
hi ha més d’una solꞏlicitud per a la mateixa edició del butlletí, es
repartirà la primera solꞏlicitud arribada.
・ La quantitat de publicitat per repartir ha de ser de 7.000 unitats
(que és el tiratge del butlletí), que s’hauran de lliurar al lloc i en el
dia indicats per l’Ajuntament.
・ El pagament del repartiment de publicitat s’ha de fer abans de la
distribució
i
s’ha
d’enviar
el
justificant
al
c/e
comunicacio@llicamunt.cat
b) Per a entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats:
- Repartiment de publicitat juntament amb el butlletí municipal:
Preu: 650euros (IVA inclòs)
・ La solꞏlicitud de repartiment de publicitat juntament amb el butlletí
municipal s’ha de fer durant la primera setmana del mes anterior a
la publicació a través del web municipal.
・ S’estableix un màxim d’un repartiment de publicitat per butlletí. Si
hi ha més d’una solꞏlicitud per a la mateixa edició del butlletí, es
repartirà la primera solꞏlicitud arribada.
・ La quantitat de publicitat per repartir ha de ser de 7.000 unitats
(que és el tiratge del butlletí), que s’hauran de lliurar al lloc i en el
dia indicats per l’Ajuntament.

・ El pagament del repartiment de publicitat s’ha de fer abans de
la
distribució
i
s’ha
d’enviar
el
justificant
al
c/e
comunicacio@llicamunt.cat

