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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l'empara del que preveuen els articles 58 i 20.4 w) de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb allò que disposen 
els articles 15 a 19 del dit text legal, este Ajuntament estableix la taxa pels serveis que 
presta la Biblioteca Pública Municipal que es regirà per esta Ordenança. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels serveis de la Biblioteca 
Pública Municipal. 

 
Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que utilitzen els serveis que presta la Biblioteca Pública Municipal. 

  
Article 4. Quota tributària. 

La quantia de la taxa regulada en esta Ordenança es fixa en 3 euros per un 
període de dos anys,  que hauran de pagar-se en el moment de l'expedició o renovació 
del carnet de lector i en les successives renovacions. 

 
Article 5. Acreditació. 

1. La taxa regulada en esta Ordenança s'acredita quan se sol·licite el carnet de 
lector. 

2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment en què s'expedisca el carnet 
de lector. 

 
Article 6. Normes d'aplicació. 

En tot allò no previst en els anteriors articles, o per a qualsevol aclariment, 
interpretació, o aclariment de contingut, es tindrà en compte el que disposa el 
Reglament d'Ús de la Biblioteca Pública Municipal d'Alzira, aprovat pel Ple de 
l’ajuntament en sessió celebrada el 5 de setembre de 1989, i publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província número 241, de 9 d'octubre de 1989. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 
27 d'octubre 1998, regirà a partir de l'1 de gener de 1999 i continuarà vigent fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 
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