ORDENANÇA NÚM. 56

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS I TAXES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Article 1r. Concepte
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 que aprova el text refós de la
Llei d’hisendes locals (TRHL), aquest municipi estableix el preu públic i taxa per la
regulació del funcionament de la Biblioteca Municipal Rafael Vilà Barnils.
Article 2n. Gestió
La Biblioteca d’Arbúcies és un equipament municipal de caràcter públic, que dóna
servei a tots els ciutadans d’Arbúcies i potencialment a qualsevol persona sigui quin
sigui els seu origen.
La gestió de la Biblioteca d’Arbúcies està majoritàriament a càrrec de l’Ajuntament
d’Arbúcies, tot i que rep serveis i assessorament de la Diputació de Girona i de la
Generalitat de Catalunya en formar part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
Article 3r. Taxes i preus públics
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 d’acord
amb el que disposen els articles 15 i 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora d’Hisendes Locals, aquest municipi estableix preus públics i taxes específics
per la utilització d’alguns serveis de la biblioteca i la seva Normativa reguladora d’ús,
que es regirà per aquesta ordenança, les normes de les quals s’atenen al que disposen
l’article 58 de l’ esmentada Llei 39/88.
L’Ajuntament imposarà preu públic per a la venda ocasional de documents donats
de baixa del propi fons, així com per a la venda ocasional de materials no registrats al
fons de la Biblioteca la procedència dels quals sigui majoritàriament el donatiu
particular. Veure annex 1.

L’Ajuntament imposarà taxes a particulars per a la reposició de fons documental
perdut o malmès. Taxa per emetre el tercer duplicat de targeta de préstec i taxa de
reprografia, fotocòpia i impressió. Veure annex 1.
Anualment el consistori podrà fer una valoració de la gestió i indicarà la variació de les
taxes i preu públic, així com del material que en formarà part.

Article 4rt. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de preu públic i/o taxa regulats en aquesta ordenança, les
persones que utilitzen qualsevol dels serveis descrits en el Reglament d’ús de la
biblioteca municipal d’Arbúcies.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, i substitueix l’annex de taxes de la normativa de funcionament
de Biblioteca Municipal, aprovades pel Ple l’any 2005. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació de derogació expresses.
Aprovació Inicial: Ple del 8 abril 2014
Publicació íntegra: BOP de Girona núm. 110 del 10 de juny de 2014.

ANNEX 1
Ordenança fiscal reguladora de preus públics i taxes
de la Biblioteca municipal
56.1

Preus públics

56.1.1 Venda ocasional de documents del propi fons
56.1.1.1
56.1.1.2
56.1.1.3
56.1.1.4
56.1.1.5
56.1.1.6

Llibres nous amb enquadernació tipus cartoné
Llibres nous amb enquadernació tipus rústica
Llibres nous amb edició de butxaca
DVD, CD i resta de materials no-llibre
Material que es dóna de baixa del fons
Material molt vell que es dóna de baixa del propi fons

Import
€
5,00
3,00
2,00
1,00
1,00
0,20

56.1.2 Venda ocasional de materials NO registrats al fons de la biblioteca
municipal, procedents de donatius
56.1.2.1
56.1.2.2
56.1.2.3
56.1.2.4
56.1.2.5
56.2

Llibres nous amb enquadernació rústica o cartoné
Llibres nous en edició de butxaca
Llibres usats en qualsevol tipus d'edició i enquadernació

DVD o CD procedents de donatius
Material vell

5,00
3,00
2,00
1,00
0,20

Taxes

56.2.1 Taxa de reposició de fons documental perdut o malmès
56.2.1.1 Obra de referència, diccionari, enciclopèdia, etc
56.2.1.2 Novel·la

30,00
20,00

56.2.1.3
56.2.1.4
56.2.1.5
56.2.1.6

Llibre de no ficció per adults o infants
Llibre d'imaginació infantil (contes)
Revista de fons conservable
DVD, CD, CDR o altre tipus de document electrònic
procedent de compra

30,00
20,00
10,00
30,00

56.2.1.7 DVD, CD, CDR o altre tipus de document electrònic
procedent de donatiu o de subscripció de revista o diari

56.2.2 Taxa de tercer duplicat de la targeta de préstec

10,00
5,00

56.2.3 Taxa de reprografia: fotocòpia i impressió
56.2.3.1 DIN-A4 negre

0,10

