Ordenança Fiscal núm. 4.6
PREU PÚBLIC
DE VENDA
ARTICLES CORPORATIUS.

DE PUBLICACIONS MUNICIPALS I ALTRES

Article 1. 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 disposen els articles 41 a 47 i 148 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, l’Ajuntament de Matadepera estableix els preus públics per la
prestació de serveis de comunicació i edició culturals de la seva competència.
Article 2. Objecte
Es regulen els preus públics per la prestació del servei de venda de publicacions
editades per l’Ajuntament de Matadepera i altres articles corporatius, tals com llibres,
revistes, catàlegs i altres productes adreçats als ciutadans, la societat civil i les
administracions públiques.
Article 3. Meritació
L’obligació del pagament dels preus públics en aquesta ordenança neix en el moment
del lliurament de la publicació, edició o article corporatiu.
Article 4. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques i jurídiques de
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la mateixa Llei que sol·licitin, es beneficiïn o resultin
afectades pels serveis objecte d’aquesta ordenança.
Article 4. Quantia
La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Llibre d’aquareles, “Matadepera: Veus i Mirades”__20,00€
“Targetons diada de Reis”_____________________12,00€
Als preus públics establerts se’ls aplicarà l’impost sobre el valor afegit vigent en cada
moment, que s’entén inclòs en els imports anteriors.
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Disposició final
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera,
a 27 de maig de 2013, i publicada definitivament al BOP de data 6 d’agost de 2013
començarà a regir el mateix dia de la publicació definitiva i continuarà vigent mentre no
se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 Matadepera,
tel. 93 787 02 00, fax. 93 730 00 48
https://www.seu-e.cat/web/matadepera

