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Ordenança fiscal número 26 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER PUBLICACIONS 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
D'acord amb el que disposa l'article 117 en relació amb l'article 41, ambdós de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d eles Hisendes locals, l'Ajuntament 
estableix preus públics per publicacions de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 
l'especificació dels quals es conté en les tarifes contemplades en l'annex d'aquesta 
Ordenança. 
 
Article 2. Concepte 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament el 
sol.licitin. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol.licitin o es beneficiïn de la prestació.  
 
rticle 4. Quantia 
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en en 
quadre de Tarifes continguts en l'Annex de la present ordenança. 
L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des 
que es presti qualsevol dels serveis especificats en els Annexos esmentat al 
paràgraf anterior. 
 
Disposició final 
La present Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada en data , començarà a 
regir a partir de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província núm 
209 de data 01/09/2006, i es mantindrà vigent mentre no s'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents. 
 
ANNEX  
PREU PUBLIC PER PUBLICACIONS: 
 
Concepte Import 
PUBLICACIONS  
“Recordando a Catrin”, “Pagines en blanc”, “La masia del Sr. 
Berbell”, “Promesas”, “Se acabó marzo”, “Brots i espurnes de 
sentiment”, “Antología poética: un cavall”, “Castellobell” 

7.00 € 

“Ignasi Ribera i Rovira, un gran periodista nascut a Castellbell 
i el Vila” i altres publicacions 

17.00 € 

“En un lloc del Burés” - contes 4’00 € 
CD mestre Francesc Vila 10’00 € 
Calendari solidari                                                                                    I  
6,00 € 
 Llibre “Valentes, la història de superació de vuit dones                            
de Castellbell i el Vilar”                                                                                                               

10,00€ 

 
 



La present ordenança es modificà per acord de Junta de Govern en sessió ordinària 
, adoptat en sessió de data 16 d’abril de 2013. 
   
          Vist i plau 
 Alcaldessa        La secretària 


