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21. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA. 

Data última modificació: 20 de desembre de 2003 – BOP 302 

Article. 1r.- Concepte. 

D'acord amb el previst a l'article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, en la seua nova redacció donada per la Llei 25/98, de 13 de 

juliol, aquest Ajuntament, estableix la Taxa per la presentació del servei de Veu Pública, la qual es 

regirà per la present Ordenança. 

Article. 2n.- Obligats al pagament. 

Estan Obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança els qui es beneficien del 

servei prestat per aquest Ajuntament, a que fa esment l'article anterior. 

Article. 3r.- Tarifa. 

La tarifa de la Taxa per la difusió de noticies mitjançant el servei de Veu Pública, serà la 

determinada per l'aplicació de les tarifes següents: 

 CONCEPTE               TARIFA 

-Propaganda industrial, comercial, o qualsevol anunci 

que tinga un interès o finalitat lucrativa..................................................…...10,00€ 

 

-Anuncis que realitzen entitats veïnals, associacions 

recreatives, partits, sindicats, clubs esportius i qualsevol 

altre que tinguen un interès o transcendència pública i 

 no lucrativa…………………………………………………………….EXEMPTS 

 

 -Resta d’ anuncis no exempts ......................................................................... 5,00 € 

 

Article. 4t.- Obligació de pagament. 

1.- L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix en autoritzar-se la 

presentació del servei, atenent a la petició formulada per l'interessat. 

2.- El pagament de la dita Taxa s'efectuarà en retirar l'oportuna autorizació. 

Article. 5é.- Gestió. 

Els interessats en què se'ls preste el servei esmentat en la present Ordenança presentarà a 

aquest Ajuntament una sol·licitud detallada sobre la naturalesa, contigut i extensió del servei desitjat. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

La present ordenança deroga l’anterior. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
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La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al "Butlletí Oficial de la 

Provincia", i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2.004 i romandrà en vigor fins a la 

seua modificació o derogació expresses. 


