
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA 

 
Article 1. Fonament i naturalesa  
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 e), de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació del servei de veu pública.  
 
Article 2. Fet imposable  
Consisteix en la utilització del servei de difusió de notícies per mitja de veu 
pública o pregoner a través dels serveis municipals o be per mitja del Teletext 
municipal. 
 
Article 3. Subjecte passiu  
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei 
general tributària, que sol·licitin o utilitzin el servei municipal de veu pública o 
Teletext municipal.  
 
Article 4. Responsables  
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 
38.1 i 39 de la Llei general tributària.  
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 
general en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general 
tributària.  
 
Article 5. Beneficis fiscals  
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
 
Article 6. Quota tributària  
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
- Per cada pregó sol·licitat .......................................... 1 €  
 
- Per inserció d’anuncis al Teletext municipal:  
 
Cada quinzena ........................................................... 2,50 € /línia  
 
Article 7. Meritació  
La taxa es meritarà i neix l’obligació de pagament quan es sol·liciti el servei.  
 
Article 8. Gestió  



 

 

Els interessats en la prestació dels servei a què es refereix aquesta ordenança, 
presentaran davant d’aquest municipi una sol·licitud detallada sobre la 
naturalesa, el contingut i l’extensió del servei desitjat. 
 
Article 9. Infraccions i sancions  
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la 
Llei general tributària i la normativa que la desplega. 
 
Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a                                   
21 d’octubre de 2011 comença a regir el dia 1r. de gener de 2012, i continua 
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats, resten vigents. 
 


