ORDENANCES FISCALS 2009
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A18 - TAXA PER L’APROFITAMENT DELS SERVEIS O
ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA ANTONI TORT

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
per el que 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 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per aquelles persones que es beneficiïn dels serveis o activitats de la
Biblioteca Antoni Tort, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament dels serveis o activitats de la
Biblioteca Antoni Tort de Castellar del Vallès.
El pagament es farà efectiu a les dependències de les biblioteques públiques municipals i és
requisit previ per a l’obtenció del servei.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària,
que es beneficiïn dels serveis o activitats de la Biblioteca Antoni Tort de Castellar del Vallès.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
Són exempts de pagament de drets:
a) Els documents sol.licitats per les entitats beneficoassistencials pel desenvolupament de
les seves tasques.
b) Els expedients, les resolucions dels quals han de tenir efecte en les jurisdiccions penal,
militar, laboral, òrgans de protecció de menors i justícia juvenil.
c) Els documents sol·licitats per al desenvolupament de les activitats pròpies, per les
entitats locals sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats i que realitzin
tasques d’interès social i ciutadà de conformitat amb el que disposin les normes legals i
concordants que els siguin d’aplicació.
d) Les persones que vinguin informades pel departament de Benestar Social.
Article 6è.- Quota tributària
1. Preus públics per a les activitats i serveis gestionats gestionats per l’Ajuntament de
Castellar del Vallès:
4. Expedició inicial del carnet de la biblioteca: Gratuït.
5. Duplicat del carnet de la biblioteca (per pèrdua o deteriorament): 1,55€
6. Despeses de transport de cada document en préstec interbibliotecari: 1,20€
11. Despeses de reclamació: 0,65€ per trucada o carta
12. Reprografia:
i.Fotocòpies en autoservei 0,20€
ii.Impressions en blanc i negre, per unitat 0,10€
iii.Impressions en color, per unitat 0,30€
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iv.Gravació d'informació en disquet 1,50€
v.Gravació d’informació en CD 2,00€
13. Pèrdua o deteriorament de documents:
i.Unitat de llibre 20,00€
ii.Exemplar de revista 3,50€
iii.Unitat de disc compacte 17,00€
iv.Unitat de vídeo 17,00€
v.Unitat de CD-R 17,00€
vi.Unitat de DVD 17,00€
Article 7è.- Acreditament, declaració i ingrés
1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del moment
que s’iniciï la prestació dels serveis o activitats de la Biblioteca Antoni Tort.
Article 8è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança, que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia
30 d’octubre del 2007, començarà a regir el dia 1 de gener de 2008 i es mantindrà en vigor
mentre no s’acordi de modificar-la o derogar-la.
Alguns d'aquests serveis són prestats per la biblioteca pública de Castellar del Vallès en
conveni amb el servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona o amb mitjans propis
d'aquesta administració. En aquest cas les taxes expressades en aquesta Ordenança
coincideix exactament amb les taxes aprovades per la Diputació de Barcelona per a la
realització del servei concret.
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