ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU
PÚBLICA.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableix l’article i 20.4, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 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 dels
serveis de difusió pública.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable consisteix en la utilització del servei de difusió pública, propis de
l’Ajuntament. Aquests serveis comprenen la veu pública, l’aplicació per a mòbil
ebando i la revista el Xiprer de Festes Majors a través dels serveis municipals.
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. 36 de la Llei
general tributària, que sol·liciti no utilitzin el servei municipal de veu pública.
Article 4. Responsables
1. 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.
2. 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. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Per cada anunci a la veu pública i ebando: 3 euros.
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Anuncis de publicitat de persones físiques o jurídiques a la revista el Xiprer de
Festes Majors:
Per anunci de pàgina completa: 65€
Per mitja pàgina: 45€
Per un quart de pàgina: 30€
Article 6. Beneficis fiscals
Estaran exempts de pagament de la taxa de difusió a través de la veu pública i
l’aplicació ebando les entitats del municipi sense ànim de lucre.
També estaran exempts del pagament de la taxa les persones físiques o
jurídiques sempre i quan sigui per qüestions d’interès general.
Els partits polítics, durant la campanya electoral, podran fer una difusió del seu
acte de campanya.
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. La durada màxima de cada
anunci de veu serà de 1 minut i a l’aplicació ebando com a màxim 100 paraules
i una imatge.
Article 9. Manteniment dels principis d’imparcialitat i neutralitat.
Els serveis de difusió pública tenen per fi nalitat transmetre informació d’interès
local als ciutadans del municipi. Aquesta informació ha de respondre als principis
d’imparcialitat i neutralitat política. Per tant només es permetrà als partits polítics
la realització d’una actuació de difusió per veu pública i per l’aplicació ebando en
període electoral per a anunciar el seu acte de campanya.
Article 10. 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.
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