
 AJUNTAMENT D’ALCOVER  
Plaça Nova, 3  

43460  Alcover  (Alt Camp)  
Tel. 977 76 04 41  

E-mail: ajuntament@alcover.cat  
www.alcover.cat  

  

#  REGLAMENT D’ÚS DE L’AGUTZIL TELEMÀTIC  

   
1. Objecte  

L’Agutzil Telemàtic és un servei públic que consisteix a donar a conèixer, a difondre i a fer 

publicitat entre la població en general d’Alcover dels esdeveniments, actes administratius i 

altra informació rellevant que els diferents serveis municipals requereixin pel seu correcte 

funcionament. Antigament aquesta feina ho feia una persona  llegint els anuncis (pregons) 

pels diferents carrers de la vila. El servei ha anat adaptant-se a les noves tecnologies: des 

de l’ús de megafonia , fins a l’ús de plataformes web optimitzades per a telefonia  mòbil, 

passant per la utilització del canal 21 de la TDT.  

2. Tramesa de la informació  

a. L’Àrea de comunicació de l’ajuntament d’Alcover és la responsable de la inserció dels 

anuncis publicitaris de l’Agutzil Telemàtic. Qualsevol proposta/queixa/suggeriment es 

farà arribar per telèfon (977-76.04.41) o bé al correu electrònic premsa@alcover.cat.   

b. Es reserva el dret d’admissió d’aquells anuncis que manquin al decòrum o a la legalitat 

vigent.  

c. El text dels anuncis no podrà excedir els 450 caràcters (espais inclosos).  

d. Es publicaran el dia hàbil següent aquells anuncis que arribin abans de les 12 h de la 

jornada en curs.  

3. Altres usos diferents al de l’objecte  

a. Ús particular.  

i. L’ús particular d’un servei públic (per individus o col·lectius) implica l’establiment 

d’una taxa, en la que qui paga rep com a contraprestació a canvi el servei públic en 

el seu benefici.. Aquesta taxa aplicable a l’ús particular de l’Agutzil Telemàtic 

s’estableix en 4€ per dia, fins a un límit de 5 dies al mes.  

ii. Els particulars faran una sol·licitud motivada per la publicació d’un anunci publicitari 

a l’Agutzil Telemàtic amb una instància genèrica o bé adreçant la petició a 

premsa@alcover.cat  

b. Ús per l’associacionisme alcoverenc :  

i. A fi i efecte de promoure l’associacionisme a Alcover, l’Ajuntament declara 

l’exempció de la taxa per la inserció d’anuncis a l’Agutzil Telemàtic a les  
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 associacions alcoverenques que publicitin  les seves activitats.  

ii. Els anuncis  inclosos dins dels apartats d’agenda i/o pregó es publicaran durant 8 

dies. Finalitzat aquest termini de temps, es retiraran.  

iii. Així mateix, els anuncis que adrecin les associacions, es podran publicar a més a la 

web de l’ajuntament (www.alcover.cat).  

c. Ús per partits polítics  

Els partits polítics podran anunciar les seves activitats, seguint els següents criteris:  

i. Com a particulars en període no electoral.  

ii. En període electoral s’establiran els següents criteris:  

1. La utilització de l’Agutzil Telemàtic serà equivalent per a tots els grups que 

presentin candidatura, sense valorar la seva representació.   

2. La publicitat se cenyirà a difondre els actes públics organitzats per les 

agrupacions, comunicar als veïns l’organització de debats, parlaments, 

conferències o xerrades. Només es podran anunciar activitats electorals, 

quedant excloses altres activitats fora d’aquest àmbit, com les convocatòries de 

caràcter intern o notificacions d’organització.  

3. No es podrà demanar el vot en els anuncis proposats.  

4. Es publicaran un màxim de 3 anuncis, gratuïts i amb una durada màxima 

d’exposició  de 5 dies cadascun, sense poder exposar més d’un anunci 

simultàniament   

d. Ús pels Grups Municipals.  

i. La publicitat de les activitats dels grups municipals en exercici de les seves funcions, 

diferenciades legalment de les dels partits polítics, en virtut del que disposa el 

TRLMRLC i el ROM d’Alcover,  tindrà exempció de taxa de l'Agutzil Telemàtic.  

ii. Els grups municipals podran publicar un màxim de 6 anuncis a l'any, amb una durada 

màxima d'exposició de 5 dies cadascun, sense poder exposar més d'un anunci 

simultàniament.  

Les associacions, particulars, i partits polítics que s’anuncien a l’Agutzil Telemàtic, s'acullen a 

aquest reglament i accepten la present normativa.  
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