ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'IMPRESSIÓ DE FULLS EN DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS
Publicada al BOP núm.106, de 6 de maig de 2011.

ARTICLE 1. Fonament i règim.
Fent ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució,
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i de conformitat amb el que disposa l'article 20 en relació amb els articles 15 a
19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament estableix la taxa pel servei
d'impressió de fulls en dependències municipals, que estarà al que estableix la present
Ordenança Fiscal les normes de la qual atenen a allò que s'ha previngut en l'article 57
del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, la prestació del servei d'impressió
de fulls en la biblioteca municipal.
ARTICLE 3. Subjectes Passius.
Son subjectes passius les persones físiques i jurídiques a que es refereix
l'article 35 de la Llei general tributaria que sol·liciten un servei a les biblioteques
publiques municipals.
ARTICLE 4. Quota tributària.
La quantia tributària de la taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en la
tarifa següent::
-

0,05 euros / impressió en blanc i negre.

ARTICLE 5. Obligació de contribuir.
1. L'obligació de pagament de la taxa naix des que es presten els serveis
especificats en l'article anterior.
2. 2. El pagament del dit preu s'efectuarà amb caràcter previ a l'entrega dels
impresos sol·licitats.
ARTICLE 6. Infraccions i sancions tributàries.
En tot el que es refereix a infraccions i sancions tributàries i les seues diferents
qualificacions, així com a les sancions que corresponguen, s'aplicaran les normes
establides en la vigent Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent que es publique en el
Butlletí Oficial de la província, i s'aplicarà fins que es modifique o derogue
expressament.
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