AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
(L’ Urgell - Lleida)

Ordenança Fiscal núm. 23
TAXA PÚBLICA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA

Article 1r. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 inclòs en la secció 1a del capítol VI de
preus públics, en relació amb el que estableix l’article 20.1.b), ambdós del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei de Veu
Pública, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn del servei prestat per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.

Article 3r. Quantia
La quantia del preu públic per la difusió de notícies per mitjà de la Veu Pública o Pregoner
serà el següent, per cada recorregut o torn i per cada anunciant:
1. .. Per cada servei ........................................................ 4,00 €

Article 4t. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix quan
s’autoritza la prestació del servei, atenent la petició formulada per l’interessat.
2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà quan es retiri l’autorització
corresponent.

Article 5è. Gestió
Els interessats en què se’ls presti el servei a què es refereix aquesta ordenança presentaran
davant d’aquest municipi una sol·licitud detallada sobre la naturalesa, el contingut i
l’expensió del servei desitjat.
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Disposició final
La redacció definitiva d’aquesta ordenança fiscal, que consta de cinc articles, ha estat
aprovada per la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 4 de novembre de 1998, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del primer dia de gener de 1999. El
seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.

Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica
dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Diligència
Es posa per fer constar que per acord de l’Ajuntament Ple de data 25.10.2011, es va
modificar i augmentar la taxa especificada a l’article 3r de la present ordenança, el qual
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2012, i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.

Vilagrassa, 31 de desembre de 2011
L’alcalde

El secretari acctal.
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