AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

ORDENANÇA NÚM. 51:
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PUBLICITAT A LES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES

Article 1
La present Ordenança té per objecte regular les condicions de col·locació i
activitat publicitària a les instal·lacions municipals esportives.
Article 2
Les instal·lacions municipals esportives on es permet la col·locació de publicitat
són les següents:
Pavelló Poliesportiu Municipal “Toni Sors”
Camp de Futbol Municipal
Article 3
La titularitat dels espais publicitaris ubicats a les instal·lacions municipals és de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
L’Ajuntament permet instal·lar publicitat als plafons i cartelleres ubicats als
immobles esmentats.
Les característiques dels espais seran determinades en cada moment per la
Regidoria d’Esports.
Article 4
El preu únic i anual que s’estableix per a la inserció d’un anunci en qualsevol de
les instal·lacions esportives esmentades serà de 300 euros, més IVA.
En el moment de contractar l’espai, l’anunciant es posarà en contacte amb el
Tècnic d’Esports per convenir la presentació material de l’anunci, que anirà a
càrrec de l’anunciant, així com la data de pagament.
Article 5
Les entitats esportives que així ho sol·licitin podran gestionar la inserció
d’anuncis als llocs habilitats a tal efecte. Caldrà que aquesta sol·licitud sigui
aprovada per l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

Article 6
Les entitats esportives que gestionin la publicitat a les instal·lacions esportives
municipals hauran de satisfer el 10% del preu establert a l’article 4 per la
totalitat d’anuncis inserits a les cartelleres.
Article 7
La quantitat a pagar per l’entitat esportiva que gestioni publicitat serà fixada
per l’Ajuntament un cop comprovada l’efectiva col·locació d’anuncis.
L’ingrés de la quantitat resultant l’haurà de fer l’entitat esportiva corresponent
que hagi gestionat la publicitat abans de finalitzar el mes de octubre de cada
any.
Article 8
Cas d’incompliment de l’establert a l’article anterior, l’entitat esportiva perdrà el
dret de gestionar la publicitat a les instal·lacions esportives.
Article 9
La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el
dia 26 d’abril de 2007, entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província, començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la
publicació i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

