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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER VEU PÚBLICA
Fonament legal i objecte
Article 1.
1. Esta Entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentària que
li atribuïx l’article 15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el que
preveu l’article 20 del mateix, establix la TAXA per VEU PÚBLICA, l’exacció de la qual
s’efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança i en l’Ordenança fiscal general
sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.
2. Este servici s’establix amb caràcter d’exclusiva, ningú dins del terme municipal podrà per
si o per mitjà d’una altra persona anunciar actes, productes, etc.
3. El present servici es prestarà per mitjà de l’Alguatzil Municipal a través de megafonia.

Fet imposable
Article 2. El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa ho constituïx el següent
supòsit de prestació d’un servici públic de competència local: VEU PÚBLICA, previst en la lletra
e) de l’apartat 4 de l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Subjecte passiu
Article 3. Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats que es referix l’article 35 de la Llei General Tributària, que
disfruten, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per servici que presta l’Entitat Local,
conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.

Responsables
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques que es referixen els articles 40 i 41de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les persones
jurídiques, els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats en
general, els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari i les
persones o entitats que contracten o subcontracten l’execució d’obres o la prestació de
servicis, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General
Tributària.

Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 5. D’acord amb el que establix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no podran reconéixer-se
altres beneficiaris fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els
derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.

Quota tributària
Article 6. Es prendrà com a base de la present taxa, l’extensió del pregó.
Article 7. La tarifa aplicable serà de 6,00 € per pregó.
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Devengo
Article 8. Esta taxa es devengará quan s’inicie la prestació del servici que origina la seua exacció.
S’exigirà el depòsit previ del seu import total.

Declaració i ingrés
Article 9.
1. Les quotes exigibles pels servicis regulats en la present Ordenança es liquidaran per acte o
servici prestat.
2. Qui desitge utilitzar este Servici, ho sol·licitarà en les oficines municipals indicant el text
que desitja pregonar, a què haurà de donar la seua conformitat el senyor Alcalde o
persona en qui delegue.
3. Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits
previstos en l’article 101 de la Llei General Tributària.
4. El pagament dels expressats drets s’efectuarà pels interessats en el moment d’atorgar-se
l’autorització en la Tresoreria Municipal o Entitat financera col·laboradora, pel qual
s’expedirà el corresponent justificant d’ingrés. Sense este requisit del amb el pagament
previ no es prestarà el Servici. La present taxa podrà exigir-se en règim d’autoliquidació
5. Cas de no poder prestar-se per causa imputable a l’Ajuntament, li serà tornat l’import
satisfet, no tenint dret a cap indemnització.
6. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de
constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
7. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals
es formalitzarà l’oportú expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament.

Infraccions i sancions
Article 10. En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les
mateixes corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de la Llei
General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen.

Vigència
Article 11. La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de
la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999, fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.
A Chilches/Xilxes, a 26 de novembre de 1998. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Esta Ordenança, que consta d’onze articles, va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària, celebrada el dia 26 de novembre de 1998 i ha sigut objecte de
modificació per acords plenaris de dates 28 d’octubre de 1999, 26 de novembre de 2000, 25
d’octubre de 2001, 28 de novembre de 2002, 30 d’octubre de 2003, 28 d’octubre de 2004, 17
d’octubre de 2005, acord plenari de 25 d’octubre de 2007 i acord plenari de 30 d’octubre de 2008. A
Chilches/Xilxes, a 30 d’octubre de 2008. EL SECRETARI,
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