PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARIS
A RÀDIO SANT BOI I A LA SEVA WEB

1.- QUANTIA
La quantia del preu públic serà la que es fixa en la tarifa per a cada un dels diferents
serveis i activitats.
2.- TARIFES
2.1 ESPAIS RADIOFÒNICS
FALCA GENÈRICA I MENCIONS
En campanyes puntuals, de menys de 30 dies, s’aplicarà un preu unitari per falca
i emissió, depenent del temps de duració de la mateixa i multiplicant aquest preu
per el nombre de vegades que s’hagi emès la falca.






Falques 30”...........................7,00€/passi
Falques 20”...........................5,00€/passi
MicroFalques 10”.................3,00€/passi
Mencions comercials 30”....10,00€/menció
Mencions en retransmissions
esportives o esdeveniments..15,00€/menció

Preus especials per períodes de contractació en falques genèriques, incloent 2 emissions
a la franja matinal i 2 emissions a la franja de tarda, i de dilluns a divendres:
 Campanyes d’un mes (80 falques).....................15% dte.
 Campanyes per mencions comercials de paquets de 10 per setmana.....40% dte.

Producció de falques: 25,00 € (una veu) / 40,00 € (dues veus)
PATROCINIS
 Patrocini Programa Matinal.......................490 €/mes
Preu especial per temporada sencera ........350 €/mes
 Patrocini Secció en el Matinal...................210 €/mes
Preu especial per temporada sencera.........150 €/mes
 Patrocini Programes diaris.........................390 €/mes
Preu especial per temporada sencera.........250 €/mes

 Patrocini Programes Temàtics....................120 €/mes
(1 cop per setmana, inclou possibles repeticions)
Preu especial per temporada sencera..........100 €/mes
 Patrocini Seccions dels programes................80 €/mes
(1 cop per setmana, inclou les repeticions preestablertes)
Preu especial per temporada sencera............60 €/mes
 Patrocini Secció diària Informatius/esports..500 €/mes
 Patrocini de “La bona noticia del dia” en els informatius
del magazin del matinal (mínim contractació un mes)..150 €/mes
 Programa Temàtic Comercial amb exclusivitat...1500 €/mes
(1 hora a la setmana, en funció de la
disponibilitat de la graella i de l’horari)
Preu especial per temporada sencera.....................900 €/mes
Els Patrocinis inclouen una entrada amb la menció del Patrocinador i una sortida amb
una falca. El patrocini de programes menciona en les autopromocions que s’emeten al
llarg de la setmana amb la inclusió final de la falca.
Producció de la falca i de les mencions del patrocini gratuïta per contractes mínims
d’un mes de patrocini.
Els patrocinis de programes inclouen un Bàner en l’espai del programa patrocinat, en
la web de la ràdio.
Producció de falca, de entrades, sortides i cortines gratuïtes per programes temàtics
comercials amb exclusivitat. Espai propi gratuït en la plana web per aquests tipus de
contractes.

2.2 ESPAIS A LA PLANA WEB DE RÀDIO SANT BOI
Bàners a www.radiosantboi.cat
Bàner superior - Només Publicitat institucional- (976 x 64 píxels)....350,00 €/mes
Bàner lateral dret (190 x 234 píxels)...................................................220,00 €/mes
Bàner lateral esquerra (190 x 166 píxels)............................................180,00 €/mes
Bàner faldó inferior (976 x 64 píxels)..................................................120,00 €/mes
Els patrocinadors de programes tenen un 20% de dte. Sobre aquests preus
Així doncs, estan obligats al pagament d'aquests preus públics regulats en aquesta
ordenança els qui es beneficiïn d’aquest servei. Quedaran exclosos, però, dels
pagaments tarifaris de publicitat aquelles entitats o persones amb qui es col·labori per
motius i objectius altruistes, relacionats amb la solidaritat, l’educació i la cultura.
Les agencies de publicitat compten amb un 20% de descompte sobre les tarifes
aprovades.

