
 
 
 

TARIFES DE PUBLICITAT DE RÀDIO BARBERÀ, EMISSORA MUNICIPAL - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALCA DE PUBLICITAT 
 

l Falca de 10 segons: 2,72€ 
l Falca de 15 segons: 4,11€ 
l Falca de 20 segons: 5,46€ 
l Falca de 25 segons: 6,80€ 
l Falca de 30 segons: 8,20€ 
l Falca d'1 minut: 12,30€ 
l Cada segon de més: 0,33€ 

 

PROGRAMES 
 

l Espai de 5 minuts: 40,71€ 
l Espai de 10 minuts: 72,36€ 
l Espai de 15 minuts: 95,02€ 
l Espai de 30 minuts: 162,80€ 

 
 
 

 
COMUNICATS 
 

l En directe pel locutor de torn: 10,02€ 
l Despeses de gravació: 30,17€ 

 

CONDICIONS GENERALS 
 
Els preus de les falques s'entenen per a les ordres sense determinar l'horari i seran 
radiades, en rotació, en els espais previstos per l'emissora. 
 
La direcció de Ràdio Barberà es reserva el dret de no emetre aquells anuncis 
que no es considerin adients. 
 
A tots els preus s'ha d'aplicar l'IVA vigent en el moment del seu meritament. 

BONIFICACIONS ESPECIALS 
 

l Per agència de publicitat: 20% 
l Per contractar publicitat durant: 

  - 3 mesos consecutius: 5% 
  - 6 mesos consecutius: 10% 
  - 12 mesos consecutius: 20% 

l Per contractació de publicitat a la revista i a la ràdio a la vegada: 20% en 
ambdues. 

l Es podran estudiar bonificacions en campanyes especials. 



 
 
 

CONDICIONS ESPECIALS DE PUBLICITAT 
 
MICROESPAIS 
 
El microespai és com un publireportatge del client, és a dir, el client n'és el 
protagonista tot el temps, que pot tractar diferents temes (estètica, medi 
ambient, jardineria, viatges, llibres, cuina, etc) i que es col·loca en un dels 
programes magazíns). 
 
Aquests microespais poden tenir dues durades: 
 

l Fins a 5 minuts (inclou la menció de viva veu per part del locutor del nom 
del patrocinador a l'inici del microespai i una falca gravada a l'inici o al 
final): 42,43€/unitat 

l Fins a 10 minuts (inclou la menció de viva veu per part del locutor del 
nom del patrocinador a l'inici del microespai i dues falques gravades, una 
a l'inici i l'altra al final): 63,65€/unitat 

 
Hi ha la possibilitat de fer els microespais des del local del client. En aquest 
cas, hi haurà un increment de 10€ en cada cas. 
 
 
MINIFALQUES EN PUNTS HORARIS 
 
Es tracta d'una falca de 10 segons en tots els punts horaris indicatius de les 
hores en punt, que s'emeten de dilluns a divendres des de les 9 a les 22h. En 
total són 14 falques per dia. 
 

l Contracte mensual: 196,25€ 
l Contracte trimestral: 164,42€/mes 

 
 
MINIFALQUES PUNTUALS DE PATROCINI D'ESPAIS 
 
Es tracta de falques de patrocini puntual d'espais concrets de la programació: la 
primera notícia del dia, el temps, el trànsit, els titulars dels diaris, l'estat del 
trànsit a Barberà, l'avanç informatiu, els gols de la jornada, etc. Aquestes 
falques tenen un format similar i una durada molt curta, per exemple: "Aquest 
espai està patrocinat per ..." 
 

l Contracte mensual: 65,69€ 
l Contracte trimestral: 43,79 €/mes 


