Ord. 48

ORDENANÇA 48

PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES PUBLICATS PER AQUEST
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS I D’ALTRES PUBLICACIONS DE
CARÀCTER ANÀLOGUES.

Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41,
ambdós 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 municipi estableix el preu públic
per la venda de llibres i d’altres publicacions de caràcter anàlogues, que s'especifica en
les tarifes corresponents i que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueix prestacions patrimonials
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament comprin els llibres i
d’altres publicacions que s’editen per part d’aquest Ajuntament i que s'indiquen en la
tarifes.
Article 3r. Obligats al pagament
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la compra dels
llibres i/o publicacions i estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança les persones o entitats que sol·liciten adquirir dites publicacions o/i llibres.
Article 4t. Quantia
La quantia d'aquest preu públic es regularà per la següent TARIFA
Euros
1) Llibre “Montornès a la vista” o similars............................................................................. 20,42
2) Llibre “Premi de recerca històrica” o similars ................................................................... 10,00
Aquest preu inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA)

Article 5è. Exempcions
1. No es concedirà cap exempció a aquest preu públic.
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Article 6è. Administració i cobrança
Les quotes exigibles per aquest preu públic, es liquidaran per cada adquisició de llibre
i/o qualsevol altre publicació editada per aquest Ajuntament.
Disposició Final
Aquesta ordenança que regirà a partir de l’1 de gener de 2010, ha estat aprovada
provisionalment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de
novembre de 2009 i ha quedat definitivament aprovada en data 28 de desembre de
2009 i publicada a l’annex V del Butlletí Oficial de la Província núm. 313 de 31 de
desembre de 2009 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 43 ha estat modificada,
per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en el dia 03/11/2011 i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 28/12/2011
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