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TAXA PER SERVEI DE CÒPIES DE LA BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPALS 
ORDENANÇA REGULADORA 

 
ARTICLE 1r.- FONAMENT I NATURALESA. 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 

l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 20 i 132 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, aquest Ajuntament estableix la Taxa pel servei de còpies de la 
Biblioteca i Arxius municipals. 

ARTICLE 2n.- FET IMPOSABLE. 
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de còpies que es realitze, a 

instàncies de la persona interessada pel Centre Cultural.  
ARTICLE 3r.- SUBJECTE PASSIU. 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten les actuacions 

administratives que constitueixen el fet imposable. 
ARTICLE 4t- QUOTES. 
La taxa s'exigirà d'acord amb les següents quotes: 
Fotocopia Grandària DIN A4 (blanc i negre): ............ 0,05 euros 
Fotocòpia Grandària DIN A3 (blanc i negre):  ........... 0,10 euros 
Fotocòpia Grandària DIN A4 (color): ........................ 0,10 euros 
Fotocòpia Grandària DIN A3 (color):  ....................... 0,20 euros 
Fotocòpia Grandària DIN A4 dúplex:  ....................... 0,10 euros 
Fotocòpia Grandària DIN A3 dúplex:  ....................... 0,20 euros 
Fotocòpia Grandària DIN A4 dúplex color: ..............  0,20 euros 
Fotocòpia Grandària DIN A3 dúplex color:  .............. 0,40 euros 
ARTICLE 5é.- MERITACIÓ I PAGAMENT. 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Norma naix des que 

es preste o realitze qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'article 2. 
2. El pagament d'aquest preu s'efectuarà amb caràcter previ al lliurament de les 

còpies sol·licitades. 
ARTICLE 6é.- INFRACCIONS I SANCIONS. 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions 

que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els 
articles 183 i següents de la Llei General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2015, romanent 
en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 

 
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de 6 de 

novembre de 2014, i publicada en el BOP núm. 310 del dia 31 de desembre de 2014. 


