Ajuntament d’Oliva

Plaça de l’Ajuntament, 1
Tel. 96 285 02 50
Fax. 96 283 97 72
46780 OLIVA

PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES, ALTRES PUBLICACIONS I
SERVEI MUNICIPAL DE BIBLIOTECA
ARTICLE 1.- CONCEPTE
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41.B,
ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'Hisendes Locals, l’Ajuntament establix el preu públic per la venda de
llibres, altres publicacions i servei municipal de biblioteca, segons
s'especifica en les tarifes contingudes en l'article 3 següent, que es regirà
per la present Ordenança.
ARTICLE 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Estaran obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança tots
els sol·licitants dels llibres i la resta de publicacions així com els sol·licitants
de qualsevol dels serveis de biblioteques que es preveuen en l'article 3.
ARTICLE 3.- QUANTIA
1.- La quantia del preu públic regulat en esta Ordenança per a la venda de
llibres i altres publicacions serà la que resulte d'aplicar sobre el cost
individualitzat de cada publicació un increment del 100% arredonit a l'alça
en fraccions de 0,15 euros.
2.- La quantia del preu públic pel servici de biblioteca és la que es detalla a
continuació:
Concepte
Impressió en paper d'informació obtinguda del
servei d'Internet
Còpia en disquet d'informació extreta del servei
d'Internet
Còpia en CD d'informació extreta del servei
d'Internet
Carnet de lector

Import
0,10 € /pagina
1 €/ disquet
1,50 €/ CD

La seua expedició serà gratuïta
La renovació del carnet abans
de la seua caducitat ja siga
per pèrdua o renovació
voluntària: 3 €
Préstec interbibliotecari entre centres de lectura de 3 € (tramitació per correu del
la “Xarxa de Biblioteques de la Generalitat
material sol·licitat)

ARTICLE 4.- MERITACIÓ

L'obligació de pagament del preu públic naix en el moment en què es
sol·licita la prestació del servei corresponent.
ARTICLE 5.- IMPAGATS
Els deutes derivats de l'aplicació d'esta Ordenança podran exigir-se pel
procediment de constrenyiment.
ARTICLE 6.En allò no previst en esta Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal
General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de
disposicions generals.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, i estarà en vigor en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
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