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Article 1. Principis Generals

Fent ús de les facultats concedides als articles 113.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb 

el que disposa l'article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que s’aprova el  

text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Amposta estableix el preu 

públic per a la venda de publicacions impreses i altre material audiovisual.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament d’aquest preu públic els que es benefciin del servei detallat a l’article 

anterior.

Article 3. Quantia

 1. La  quantia  del  preu públic  regulat  en aquesta ordenança  serà  la  que es  fxa en la  tarifa 

continguda a l'annex.

 2. Amb posterioritat  a  l’aprovació  defnitiva  d’aquesta  ordenança,  els  preus dels  nous  llibres 

editats i  de la resta de material,  seran acordats en cada cas per la Junta de Govern Local, 

atenent a la facultat de delegació que té el Ple de la Corporació atenent el que disposa l’art. 47 

del RDL 2/2004, pel  que s’aprova el text  refós de la llei  reguladora de les hisendes locals,  

conforme l’article 23.2. b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons 

socials, benèfques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fxar 

preus per sota del límit previst anteriorment.

 3. A les tarifes aprovades es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la normativa 

que el regula.

Article 4. Obligació de pagament

 1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix  amb el lliurament 

de la publicació o material  a l’adquirent.
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 2. El pagament del preu públic es realitzarà en el moment de rebre la publicació o material de 

que es tracti.

Article 5. Delegació per a la modifcació

Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals,  el Ple de la Corporació delega en la Junta de Govern Local,  conforme 

l’article  23.2.  b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de les  Bases  de Règim Local,  les  

facultats de la potestat de modifcar aquest preu públic.

Article 6. Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin  l’Ordenança 

General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

La llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició Final

Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la seva publicació íntegra 

en el Butlletí Ofcial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fns que s'esdevingui  

la seva modifcació o derogació expressa.

Diligència

Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament 

celebrat el dia 15 d’octubre de 2007 i modifcada per la Junta de Govern Local en sessió del 14 de  

juny de 2013 i publicada al BOP número 145 de 22 de juny de 2013, i  modifcada pel Ple de 

l'Ajuntament en sessió del 29 de setembre de 2014.
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Annex de tarifes

Nom del Llibre/CD/DVD Autor Tarifa

El llarg camí cap a una ciutat moderna 1850-1960 Montserrat Soriano Montagut 12,00 €

Cent anys d’Arbó Màrius López i  Robert Rallo 12,00 €

Recordances Robert Rallo 12,00 €

Iaio, explica’m un compte Robert Rallo 12,00 €

Somnis d’adolescent Francisco Barado 12,00 €

Les darreres hores Francisco Barado 12,00 €

Los niños y la vida Epifanio Ibañez 12,00 €

Reculls. Les masies d’Amposta Joan Salvadó 12,00 €

Perfls de la història d’Amposta. I Joan Salvadó 12,00 €

Perfls de la història d’Amposta. II Joan Salvadó 12,00 €

Paraules en desús de les Terres de l’Ebre Joan Salvadó 12,00 €

DVD Amposta Capital de la Cultura Ajuntament d’Amposta   6,00 €

Àlbum ftxes P-1 (Llar d’infants) 20,90 €

Àlbum ftxes P-2 (Llar d’infants) 26,40 €

Brilla un far entre les dunes Miquel Reverté Aguilar 10,00 €

Guia turística infantil de les terres de l'Ebre 2,00 €

Cartell de la Festa del Mercat a la Plaça 5,00 €
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