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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA BIBLIOTECA 
JOAQUIM BAUXELL 

 
Article 1r. Disposició general 

D’acord amb allò que disposa l’art.106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 

de règim local, i de conformitat amb el que estableixen els arts.15 a 19, en relació amb el 57 

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, s’estableixen les taxes pel serveis prestats a la Biblioteca 

Joaquim Bauxell. 

 

 
Article 2.- Obligats al pagament. 

L'obligació de pagament de la taxa neix pel fet de sol·licitar la prestació de qualsevol servei 

contemplat en aquesta ordenança. 

 

 
Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius de la taxa, passius les persones físiques i jurídiques a que es refereix 

l'article 35 de la Llei general tributària que sol·licitin un servei a la biblioteca pública i en interès 

dels quals s'efectuï o quedi lesionat aquest servei. 

 

 
Article 4.- Normes de gestió i recaptació  

El pagament es farà efectiu a la biblioteca i és requisit previ per a l'obtenció del servei.  

 

 
Article 5.- Taxes dels diferents serveis :  
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- DIN A3 en color:  1,00 € 

 

Escanejat (preu per full): 

- DIN A4:   0,25 € 

 
Taxa del servei de préstec interbibliotecari 

Per a cada document sol·licitat: gratuït 

 

Taxa del duplicat del carnet de biblioteca 

El carnet de la biblioteca és gratuït. 

 

Despesa per al duplicat en cas de pèrdua o dany del document:  2,00 € 

 

Venda de documents obsolets o desafectats: 

- De 1,00 a 5,00 € 

 

Per ítem perdut o malmès (en el cas que no es restitueixi): 

- Llibre adults:    20,00 € 

- Llibre infantil i juvenil:  12,00 € 

- Còmic:    10,00 € 

- Revista:      2,00 € 

- CD:     15,00 € 

- DVD:     20,00 € 

 

 
Article 6. Infraccions i sancions 

Es regularan per les disposicions contingudes a l’Ordenança fiscal general. 

 

 
Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 25 d’abril  de 2016, 

entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles modificats restaran vigents. 
 

 


