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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40.- Preu públic per la prestació dels serveis de 
Centre Telemàtic. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
En ús de les facultats concedides als articles 113.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 
de conformitat amb el que disposa l’article 122.2 (modificat per la disposició 
addicional 5a de la Llei *25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les 
taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter 
públic) i en relació amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 15 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix els preus públics per a la prestació dels 
serveis del Centre Telemàtic.  
 
Article 2. Fet imposable. 
El fet imposable està determinat per la realització de l’activitat que tingui per objecte 
la prestació dels següent serveis: 

a) Impressió de documents. 
b) Gravació d’informació. 
c) Subministrament de diskettes. 
d) Connexió a Internet. 
e) Altres serveis no especificats 
f) Fotocòpies, en color i en blanc i negre 
g) Subministrament de dispositius USB 

 
Article 3. Subjectes passius. 
Són subjectes passius d’aquest preu públic, en concepte de contribuents, les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària, que sol·licitin, es beneficiïn o 
resultin afectades pels serveis objecte d’aquesta ordenança. 
 
Article 4. Responsables. 
Són responsables solidàriament o subsidiària de les obligacions tributaries del 
subjecte passiu, les persones físiques o jurídiques en els supòsits i amb l’abast que 
assenyalen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de novembre, General 
Tributària. 
 
Article 5. Obligació de pagament. 
L’obligació de pagament i l’acreditació del preu públic es produeix quan, a instància 
del subjecte passiu, se sol·licita la prestació del servei. 
 
Article 6. Quota tributària. 
Les quotes a satisfer pels usuaris del Centre seran les següents: 
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a) Serveis de connexió i ús d’ordinadors EUROS 

- Primers 30 minuts 0,-- 

- Fraccions de 30 minuts posteriors, màxim 1 hora diària 1,-- 

  

b) Impressions:  

   1. Blanc i negre, foli DIN-A4   

       - Text o imatges petites 0,20 

       - Imatges de menys de ½ pàgina 0,30 

       - Imatges de més de ½ pàgina 0,60 

   2. Color, foli DIN-A4  

       - Text o imatges petites 0,6 

       - Imatges de menys de ½ pàgina 0,8 

       - Imatges de més de ½ pàgina 1,2 

       - Text color 0,6 

       - Text b/n + títol color 0,6 

  

c) Adquisició de diskettes 1,-- 

  

e) Altres serveis no especificats L’import d’aquests serveis serà com a 
mínim el cost efectiu dels mateixos, i serà 
aprovat prèviament a la seva aplicació per 
la Comissió de Govern 

f) Fotocopies    

   1. Fotocopies b/n, foli DIN-A4 0,3 

   2. Fotocopies b/n, foli DIN-A3 0,6 

  

g) Subministraments de dispositius USB  

   1. Fins 2 GB 11,-- 

h) Subministraments de diskettes, CD, etc. Amb informació 12,-- 

 
Article 7. Exempcions i bonificacions. 
No s’establirà cap exempció ni cap bonificació per la utilització dels serveis. 
 
Article 8. Gestió. 
La liquidació s’ha de practicar mitjançant l’òrgan gestor, i ha de ser satisfeta pel 
contribuent o pel destinatari en el moment de sol·licitar la prestació del servei, i 
sempre amb caràcter previ a la seva utilització. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005. 
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El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès 
de la seva publicació. 
 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
 
  


