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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 prestació del servei del Telecentre.

Article 2. Obligats al pagament
Estaran obligats al pagament d’aquest preu públic, les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin, es beneficiïn o resultin
afectades pels serveis objecte d'aquesta ordenança.

Article 3. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda a l'annex, per cada un dels diferents serveis o activitats.

Article 4. Obligació de pagament i gestió
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment en
que s'inicia l’ús de les instal·lacions o equipaments a que es refereix l’article 1.
2. El pagament del preu públic es realitzarà en el moment d’utilitzar les instal·lacions o
equipaments del servei.

Article 5. Delegació per a la modificació
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 modificar aquest preu públic.
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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 Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui
la seva modificació o derogació expressa.

Diligència
Per fer constar que aquesta ordenança va ésser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
celebrat el dia 28 de juny de 2004 i modificada per acord de la Junta de Govern Local en sessió
del 26 de setembre de 2014.

Annex de tarifes
Concepte

Descripció

Tarifa

Impressió B/N paper normal

Impressió Din-A4

0,05 €

Impressió color paper normal

Impressió Din-A4

0,30 €

Impressió color fotogràfica

Impressió Din-A4

1,00 €

Escanejar Din- A4 (sense/operari)

Gratuït

Escanejar ( amb operari)

0,15 €

Venda CD-R

CD verge

1,00 €

Venda disquet 3-1/2

Disquet verge

0,30 €

Utilització ordinador ( Programari)

Gratuït

Utilització ordinador ( Internet)

Gratuït
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