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REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA

Article 1. - Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.p del RDL 2/2004 pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals s, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de veu pública que es regirà per aquesta Ordenança 
fiscal.

Article 2.-  Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de veu pública especifica en les tarifes 
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 3.-  Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com 
les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o 
afectades, pel servei de veu pública prestat per aquest municipi que constitueix el fet imposable de la taxa.

Article 4. - Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una 

infracció tributària o que collaborin a cometre-la.

2.  Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35 de la 
Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de 
les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3.  En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es 
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor 
de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4.  Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries 
pendents en la data de cessament.



5.  La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General
Tributària.

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6.- Quota Tributària

1.  La quantia de la taxa es determinarà per la difusió de notícies per mitjà de la veu
pública o pregoner per cada recorregut o torn i per cada anunciant aplicant les tarifes
següents:

                                  Euros

 Pregons 3,10 €

2.  Aquest preus seran incrementats en un 50% quan es fora de l’horari habitual d’emissió.

Article 7. - Acreditament i període impositiu

La taxa s’acreditarà en el moment en què s’autoritzi la prestació del servei, atenent la petició formulada per 
l’interessat.

Article 8.-  Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim de liquidació d’ingrés directe.

2. El pagament s’efectuarà quan es retiri l’autorització corresponent

Article 9.-  Gestió

Els interessats a que se’ls presti el servei a què es refereix aquesta ordenança presentaran davant el servei 
municipal competent una sol.licitud detallada sobre la naturalesa, el contingut i l’extensió del servei desitjat. 

Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de les Borges Blanques,

CERTIFICO

Que la present ordenança,  és una refosa de l’ordenança fiscal aprovada inicialment i
publicada  al  BOP de  Lleida  número  157  del  dia  31  de  desembre  de  1998,  i  de  les
modificacions que s’han anat produïnt per acord de Ple, fins al dia d’avui, degudament
publicades al Butlletí oficial de la província de Lleida.

Que aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2012, entra en vigor,
prèvia  publicació,  el  dia 1 de gener de 2013, i  continuarà vigent  mentre  no se n'acordi  la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.



Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018
Vist i plau
L’alcalde

Enric Mir i Pifarré
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