
 
 

Ajuntament d’Alguaire 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
TAXA SERVEI DE VEU PÚBLICA 

 

Article 1. Concepte 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.e) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 
del referit text legal, aquest ajuntament estableix la taxa pel servei de veu pública, que es 
regirà per aquesta ordenança. 

Article 2. Obligat al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn del 
servei prestat per aquest municipi, a què es refereix l´article anterior. 

Article 3. Quantia 
Per cada pregó.......................................1,00 euro. 

Article 4. Obligació de pagament 
1.  L´obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix quan s´autoritza 
la prestació del servei, atenent la petició formulada per l´interessat. 
2.  El pagament d´aquesta taxa s´efectuarà quan es retiri l´autorització corresponent. 

Article  5. Gestió 
Els interessats en que 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´extensió del servei desitjat. 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor  amb la publicació del seu text íntegre, o del seu 
articulat modificat, al Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener de 1999, i estarà en vigor mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.  

DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l´Ajuntament en sessió celebrada 
el dia 10 d´agost de 1989 i definitivament el 24 d´octubre de 1989. 
 
Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de data........................................................................24.10.1989 
Ordenança publicada al BOP núm. 153 de data..................................................................16.11.1989 
1a modificació aprovada pel Ple de data.............................................................................21.12.1993 
1a modificació publicada al BOP núm. 31 de data...........................................................12.03.1994 
2a modificació aprovada pel Ple de data....................................................................29.10.1998 
2a modificació publicada al BOP núm. 157Annex de data..........................................31.12.1998 
3a modificació aprovada pel Ple de data...................................................................22.12.2003  
3a modificació publicada al BOP núm. 160 Annex de data................................................30.12.2003 

 


