TARIFES PUBLICITAT IB3 RÀ
RÀDIO 2016 (I)
RESTA PRIME TIME

REGIONAL ILLES BALEARS
Dilluns - Divendres

Dissabte / Diumenge

07:00 - 14:00 h

FALCA 10"

FALCA 15"

FALCA 20"

1"

28 €

38 €

48 €

2,4 €

09:00 - 14:00 h
INFORMATIUS MIGDIA

14:00 - 15:00 h

14:00 - 14:30 h

15:01 - 06:59 h

14:31 - 08:59 h

19 €

26 €

32 €

1,6 €

Dissabte / Diumenge

FALCA 10"

FALCA 15"

FALCA 20"

1"

23 €

32 €

39 €

1,9 €

FALCA 10"

FALCA 15"

FALCA 20"

1"

11 €

15 €

18 €

0,9 €

FALCA 10"

FALCA 15"

FALCA 20"

1"

12 €

16 €

20 €

1€

MALLORCA (TARIFA ÚNICA)
Dilluns - Divendres
AL DIA MALLORCA
12:00 - 13:00 h
MENORCA (TARIFA ÚNICA)
Dilluns - Divendres
AL DIA MENORCA
12:00 - 13:00 h
EIVISSA I FORMENTERA (TARIFA ÚNICA)
Dilluns - Divendres
AL DIA EIVISSA I FORMENTERA
12:00 - 13:00 h

Els caps de setmana i dies festius
NO HI HA DESCONNEXIONS INSULARS

Dissabte / Diumenge
Els caps de setmana i dies festius
NO HI HA DESCONNEXIONS INSULARS

Dissabte / Diumenge
Els caps de setmana i dies festius
NO HI HA DESCONNEXIONS INSULARS

Condicions generals de contractació
contractació de l’EPRTVIB per al seu suport IB3 RÀ
RÀDIO 2016







Els preus de les tarifes generals corresponen a ordres sense determinar l’horari i seran
radiades, en rotació, en els espais prevists perl’emissora. La contractació publicitària en un
horari o un programa concret, a excepció dels indicats en les presents tarifes, tendrà un
recàrrec del 20%.
Qualsevol tipus de publicitat no inclosa en aquestes tarifes podrà ser objecte d’estudi i
negociació econòmica amb caràcter especial.
En la publicitat en què es mencionen firmes comercials, marques o productes aliens a
l’anunciant, s’incrementarà el preu de la tarifa un 10% per cada un.
En totes les factures repercutirà l’impost sobre el valor afegit que en cada moment indiqui la
legislació vigent.
La facturació s’efectuarà per mesos naturals i el pagament es farà en els 30 dies següents,
amb la següent excepció:
Per a imports de contractació inferiors als 300,00 EUR, el client haurà de fer el pagament per
anticipat, a través de transferència bancària al següent númer de compte de l’entitat BANCO
MARE NOSTRUM:
ES02 0487 2126 0820 0001 0568

TARIFES PUBLICITAT IB3 RÀ
RÀDIO 2016 (II)













Les gravacions de les falques, així com qualsevol altre cost de producció, seran a càrrec de
l’anunciant.
Les ordres de publicitat i el material corresponent han d’estar en poder de l’emissora almenys
48 hores abans de la primera emissió.
Qualsevol canvi o anul·lació s’haurà de notificar, per escrit, al Departament de Publicitat de
l’EPRTVIB amb una antelació mínima de 72 hores.
Per necessitats de programació, l’EPRTVIB es reserva el dret de suspendre o variar les
emissions previstes en IB3 RÀDIO, sense haverde fer-ne cap preavís. En aquest cas, podrà
col·locar la publicitat dins del bloc que consideri més oportú i en condicions similars a les
pactades.
L’EPRTVIB es reserva el dret d’admissió de publicitat quan vulneri els principis de legalitat,
autenticitat, veracitat i lliure competència o quan, a parer seu, pugui causar el rebuig de
l’audiència.
L’EPRTVIB procedirà a l’efectuació de la “pauta de publicitat” d’IB3 RÀDIO i al seu compliment.
De les radiacions de publicitat lliurarà el que s’anomena “Full de Control de Radiacions”, que
contendrà com a mínim el període al qual es refereix, la data i les hores en què s’han fet i que
tendrà caràcter d’albarà de lliurament, que es posarà a disposició de l’ordenant si ho demana
per escrit. L’ordenant ho accepta com a acreditatiu del compliment per part de l’EPRTVIB de les
obligacions assumides envers ell en aquest contracte.
La falta de pagament i l’incompliment dels terminis convinguts per part del client facultaran
l’EPRTVIB per resoldre el contracte i deixar d’emetre la publicitat, sense perjudici de poder
exercir les accions judicials oportunes per a la reclamació de les quantitats adequades.
Aquestes quantitats reportaran l’equivalent a l’interès legal del mercat incrementat en dos
punts des de la dada de l’impagament.
Així mateix, l’EPRTVIB es reserva el dret de modificar les condicions de pagament pactades o
exigir garanties addicionals quan els informes comercials del client siguin negatius.
En cas que el client (anunciant o agència contractant) fes ús d’obres protegides per la vigent
Llei de Propietat Intel·lectual, aportarà a l’EPRTVIB tots els permisos, llicències, autoritzacions
o pagaments de cànons / tarifes que siguin necessaris per a la correcta utilització de l’obra.
Ambdues parts accepten aquest contracte i els seus efectes jurídics i se sotmeten, per al
compliment del mateix, als Jutjats i Tribunals de les Illes Balears.

Publicitat i Marketing
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