ORDENANÇA NÚM. 15
REGULADORA SOBRE EL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL
CENTRE TELEMÀTIC DE RASQUERA

Article 1r. PRINCIPIS GENERALS.
Fent ús de les facultats concedides als articles 113.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local de 2 d’abril de 1985, i de conformitat amb el
que disposa l’article 122.2 (modificat per la disposició addicional
5a de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i
de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic) i en relació amb els articles del 15
al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, l’ Ajuntament de Rasquera, estableix els preus públics per a la prestació dels
serveis del Centre Telemàtic del municipi.
Article 2n. FET IMPOSABLE.
El fet imposable està determinat per la realització de l’activitat que tingui per objecte la prestació
dels següents serveis:
a) Impressió de documents.
b) La gravació de CD-ROM.
c) Escanejar documents
d) La cessió d’un projector LCD
e) La cessió de sales i espais.
Article 3r. SUBJECTES PASSIUS.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin, es beneficiïn o
resultin afectades pels serveis objecte d’aquesta ordenança.
Article 4t.
Seran responsables solidàriament o subsidiària de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques en els supòsits i amb l’abast que assenyalen els articles 38, 39 i 40 de
la Llei general tributària.
Article 5è.
L’obligació tributària i l’acreditació de la taxa es produeix quan, a instància del subjecte passiu, se
sol·licita la prestació del servei.
Article 6è.
Es pren com a base per determinar la quota tributària.
1.En les impressions, la seva mida i el nombre de colors.

2.En els enregistraments de CD-ROM, es té en compte el nombre de CD a enregistrar.
3.En els escanejats, el nombre de pàgines a escanejar.
4.En la cessió del projector LCD, l’amortització d’aquest material
5.En la cessió de sales, els costos de cessió i amortització d’equips.
Article 7è.
Les taxes que s’estableixen per a la prestació dels serveis són les que es detallen:
a)Serveis de connexió i ús d’ordinadors.
Primers 30 minuts, gratuïts
Fraccions de 30 minuts successius 50 cèntims d’euro
b)Formació.
Amb professor 6 euros/hora/alumne
Sense professor 2 euros/hora/alumne
c)Impressió.
Din A-4 blanc i negre - làser, 0,05 cèntims d’euro per full
Din A-4 color - xorro de tinta, 0,10 cèntims d’euro per full

L’usuari no podrà fer servir cap tipus de paper propi, aquest el subministrarà el telecentre.
Article 8è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
8.1 Escaneig, còpies i gravacions exempts.
8.2 Majors de 65 anys bonificat un 50% únicament i exclusiva en els serveis de connexió i ús
d’ordinadors.
Article 9è. GESTIÓ.
La liquidació s’ha de practicar mitjançant l’òrgan gestor i ha de ser satisfeta pel contribuent o pel
destinatari de l’acte en el moment de sol·licitar la prestació del servei.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
05/11/2007, publicada al BOP núm. 271 de data 22/11/2007 i que ha quedat definitivament
aprovada en data 24/04/2008, començarà a regir el dia següent de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no
s’ acordi la seva modificació o derogació.

