
 
• ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA 

REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola 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, la Diputació de Girona estableix els preus públics per la prestació del 
servei de reproducció de documentació administrativa.  
 
Article 2. Objecte 
 
Es regula els preus públics per la prestació del servei de reproducció de documentació 
administrativa. 
  
Article 3. Meritació 
 
L'obligació del pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança neix des 
del moment en què s'iniciï la prestació del servei de reproducció de documentació 
administrativa. 
 
Article 4. Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament dels preus públics, regulats en aquesta Ordenança, 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 beneficïin o resultin afectades pels serveis objecte d’aquesta ordenança. 
 
Article 5. Quantia  
 
La quantia dels preus públics regulats en aquesta Ordenança serà els que es fixen en 
les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta Ordenança. 
 
Article 6. Aplicació de l'IVA 
 
Als preus públics establerts en aquesta Ordenança se’ls hi aplicarà l'Impost sobre el 
valor afegit vigent en cada moment. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de l’any 2009 i el seu període de 
vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació. 
 
ANNEX 
 
Serveis           Preu euros (sense IVA)  
 
Fotocòpies 
 
DIN A4 una cara       0,10 € 
 
DIN A4 dues cares       0,17 € 



 
DIN A3 una cara       0,21 € 
 
DIN A3 dues cares       0,31 € 
 
 
Còpies gravades en CD-Rom 
 
 
Unitat CD-Rom gravat      6,22 € 
 
 


