Ajuntament de Térmens
___________________________________________________________

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA

Article 1r.- CONCEPTE
De conformitat amb el que s'estableix a l'article 20.4-e del Reial Decret 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de veu
pública, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable la utilització dels serveis de megafonia municipal per a
donar a conèixer al veïnatge, notícies o avisos d'interès particular o publicitat
comercial d'establiments.
Article 3r.- SUBJECTE PASSIU
Serà subjecte passiu i estarà obligat al pagament de la taxa, el sol·licitant del
servei.
Article 4t.- OBLIGATS AL PAGAMENT
1. L'obligació de pagament neix en autoritzar-se la prestació del servei.

2. El pagament de l’esmentada taxa s'efectuarà en retirar l'oportuna autorització.

Article 5è.- TARIFA I QUOTA TRIBUTÀRIA
Tarifa 1. Per cada emissió de missatge………………………………….. 2,00.-€
Article 6è. ACREDITAMENT
La taxa s'acredita en el moment en què es concedeix la prestació del servei.
Article 7è.- DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
Qui estigui interessat en la prestació del servei, presentarà una sol.licitud als
serveis municipals amb el text íntegre del missatge. Acceptada la sol.licitud es
procedirà al cobrament de la taxa facilitant el corresponent justificant d'ingrés a
l'interessat. No es prestarà el servei sense el previ pagament.
Article 8è.- En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions
s'aplicarà el que disposen els article 77 i següents de la Llei General Tributària.
Article 9è.- DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19 d'octubre
de 1999 i va començar a regir el dia 1 de gener del 2000. Aquesta ordenança
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació expressa. En
cas de posteriors modificacions parcials, els articles no modificats restaran vigents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquesta taxa, seran
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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