
 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 

Les vostres dades personals s’incorporaran en el fitxer Registre de documents creat per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i  Bonmatí per a fer constar 
l’entrada i sortida de documents a efectes legals i seguiment d’actuacions. Es podran cedir a altres administracions públiques per a garantir la 
interconnexió entre registres administratius. L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, informa que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les 
vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, adreçant-vos a l’Ajuntament. 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 

Sol·licitud EMISSIÓ DE PUBLICITAT A LA RÀDIO MUNICIPAL 

Dades de l’interessat/interessada: 

Nom i cognoms NIF/NIE/PASSAPORT 

  

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta) Població Codi postal  

   

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili) Població Codi Postal 

   

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

   

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:    Sí  (obligatori per als subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre) 

Dades del/la representant (si s’escau): 

Nom i cognoms/Raó social NIF/NIE/PASSAPORT 

  

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta) Població Codi postal  

   

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili) Població Codi Postal 

   

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

   

S’adjunta poder de representació:   Sí 

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:    Sí (obligatori per als subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre) 

1 El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment. 
L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí mitjançant 
certificat electrònic de la persona interessada reconegut per l’Agència Catalana de Certificació. La notificació estarà disponible durant 10 dies 
naturals, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 39/2015, 
de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). 

Exposo: 

 

 

 

Sol·licito: 
 
 
 

Que s’emeti la falca publicitària, que us enviem per correu electrònic a 

radiobonmati@gmail.com, entre el dia                                                       i el dia 

2 a raó de 8 emissions diàries dins la franja horària de 6 h a 21 h. 

Observacions:

 

2 El període d’emissió de publicitat es comptarà sempre per setmanes senceres (7 dies). 

 

ADJUNTO JUSTIFICANT PAGAMENT TAXA PUBLICITAT (obligatori)   
(Vegeu informació sobre l’import i la forma de pagament al dors) 

 
 



 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 

Les vostres dades personals s’incorporaran en el fitxer Registre de documents creat per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i  Bonmatí per a fer constar 
l’entrada i sortida de documents a efectes legals i seguiment d’actuacions. Es podran cedir a altres administracions públiques per a garantir la 
interconnexió entre registres administratius. L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, informa que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les 
vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, adreçant-vos a l’Ajuntament. 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 

 
 

FORMA I IMPORT PER DUR A TERME EL PAGAMENT TAXA PUBLICITAT (Ordenança 
Fiscal núm. 20, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí en data 31 
d’octubre de 2018): 
 

 
IMPORT: 
 
- Import 1 setmana: 30,24 € 3   
- Import 2 setmanes: 60,48 € 
- Import 3 setmanes: 90,72 € 
- Import 4 setmanes: 120,96 € 
(i així successivament) 
 
3La taxa és de 0,54 € per emissió, a raó de 8 emissions al dia durant el període d’1 setmana dins la franja horària de 6 h a 21 h 
 
 
 

FORMA DE PAGAMENT: 
 
Juntament amb la sol·licitud d’emissió de publicitat, caldrà adjuntar el JUSTIFICANT DE 
PAGAMENT de la corresponent taxa administrativa. 
 
La forma de pagament haurà de ser a través de  transferència bancària al següent número de 
compte de l’Ajuntament: ES46 2100 4269 5522 0000 1042. 
 

IMPORTANT: en la transferència caldrà fer constar dos conceptes: “TAXA FALCA RÀDIO” i 

“NOM EMPRESA O PERSONA FÍSICA” que interessa dita publicitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Julià del Llor i Bonmatí,            de                         de    

Signatura del/de la sol·licitant, 
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