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Dijous, 27 de desembre de 2012

ALTRES ENTITATS

Consorci de Biblioteques de Barcelona

ANUNCI

Transcorregut el període de 30 dies d’exposició al públic de l’ordenança reguladora de la taxa per l’expedició d’un 
duplicat de carnet de biblioteques, aprovada per la Comissió Executiva del Consorci de Biblioteques de Barcelona en 
sessió ordinària  el  dia  16 d’octubre de 2012,  i  atès que no s’ha presentat  cap reclamació,  es dona per  aprovada 
definitivament d’acord amb allò que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el  
text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. En compliment del que disposa l’apartat 4 del mateix article 17 
es publica el text íntegre de l’ordenança.

ORDENANÇA FISCAL

TAXA PER L’EXPEDICIÓ D’UN DUPLICAT DEL CARNET DE BIBLIOTEQUES

Fonaments i naturalesa
Article 1r.

D’acord amb allò que disposen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, i 
d’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el  
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix la taxa per l’expedició d’un duplicat de carnet de 
biblioteca, expedit per les biblioteques públiques, gestionades pel Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Fet Imposable
Article 2n.

Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició d’un duplicat del carnet de biblioteques.

Subjecte Passiu
Article 3r.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es 
referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària (LGT), que sol·licitin els serveis o activitats que constitueixin el fet  
imposable o en resultin beneficiades o afectades.

Responsable
Article 4t.

Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la LGT.

Beneficis fiscals
Article 5è.

No es podran reconèixer altres beneficis fiscals en el  pagament de la taxa que els expressament previstos en les 
normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.

Quantia
Article 6è.

La quota ha satisfer per aquesta taxa és:

Sol·licitud i obtenció d’un duplicat del carnet de biblioteques:

Despeses d’expedició 1 EUR.

Obligació de Pagament
Article 7è.

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix amb la sol·licitud de la prestació del servei. C
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2.  El  pagament  s’efectuarà  a  les  dependències  de  les  biblioteques  públiques  municipals  i  és  requisit  previ  per  a 
l’obtenció del servei.

2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic no es presti, es procedirà a la devolució de l’import  
corresponent.

Àmbit
Article 8è.

Aquest  servei  es prestat  per  les biblioteques públiques de la ciutat  de Barcelona en conveni amb la  Diputació  de 
Barcelona. La taxa regulada en aquesta ordenança coincideix exactament amb la taxa aprovada per la Diputació de 
Barcelona per la realització d’aquest servei.

Infraccions i sancions
Article 9è.

Tot allò que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s’estarà subjecte al que 
disposen la LGT i l’Ordenança General de la Diputació de Barcelona.

Article 10è.

En tot allò no previst en la present normativa serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal General de la Diputació de Barcelona.

Vigència
Article 11è.

Aquesta ordenança regirà  a partir  de l’1 de gener  de 2013 i  continuarà vigent  fins que es modifiqui  o  es derogui 
expressament.

Barcelona, 18 de desembre de 2012
La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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