
 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / 
www.argentona.cat 
 

1 

 

Ordenança número 61 reguladora del preu públic per la prestació del servei de 
venda de publicacions i productes de difusió d’activitats culturals i festives del 
municipi 
 
Article 1r.- Concepte. 
 
De conformitat amb el que es preveu als articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
s’estableix en aquest municipi el preu públic per la prestació del servei de venda 
de publicacions i productes de difusió d’activitats culturals i festives del municipi. 
 
Article 2n.- Objecte. 
 
Constitueix l’objecte del preu públic la venda de: 
 
- Publicacions i DVD editats per l'Ajuntament 
- Productes de difusió d’activitats culturals i festives del municipi  
- Tiquets enotast 
 
Article 3r.- Persones obligades al pagament. 
 
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques que 
facin l’adquisició dels articles esmentats. 
 
Article 4rt.- Obligació de pagament. 
 
L’obligació de pagament del preu públic neix per l’adquisició de l’article esmentat. 
 
El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de l’adquisició, llevat de la 
compra de llibres o DVD per part dels establiments comercials, distribuïdores de 
llibres, i del Museu del Càntir d’Argentona, als quals se’ls expedirà l’albarà de 
compra corresponent. Un cop cada tres mesos es formalitzarà la factura de càrrec 
dels articles venuts. La resta d’articles podran quedar en dipòsit a l’establiment 
amb el compromís per part d’aquest d’exposar-los en un lloc visible. 
 
En el cas que l’Ajuntament cedeixi temporalment per a la venda aquests articles a 
entitats sense ànim de lucre o altres administracions i institucions públiques, se’ls 
expedirà l’albarà de lliurament corresponent. Un cop finalitzada la cessió, l’entitat 
haurà d’ingressar a la tresoreria municipal l’import dels articles venuts i retornar 
els articles no venuts. El preu de venda d’aquests articles que facin aquestes 
entitats haurà de ser el preu fixat en l’article sisè d’aquesta ordenança. 
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Article 5è.- Exempcions o descomptes. 
 
Els establiments comercials, distribuïdores de llibres, i el Museu del Càntir 
d’Argentona gaudiran d’una bonificació o descompte del 30 per cent (30%) per la 
compra de llibres o DVD. El preu de venda d’aquests articles que facin aquests 
haurà de ser el preu fixat en l’article sisè d’aquesta ordenança. 
 
 
L’Ajuntament tindrà el dret de reservar una part dels exemplars de publicacions i 
productes de difusió d’activitats culturals i festives del municipi per lliurar-los 
gratuïtament en actes de tipus protocol·laris, educatius, culturals o festius.  
Aquests exemplars gratuïts no es podran posar a la venda.  
 
Article 6è.- Quantia. 
 
La quantia del preu públic a que es refereix l’article primer d’aquesta ordenança es 
regularà d’acord amb les següents tarifes. Aquestes tarifes inclouen l’IVA 
corresponent: 
 
Ref.  Descripció                  Preu/€ 
 

1 Petita història de Josep Puig i Cadafalch 4,51 
2 Llaç d’amistat, un segle d’història local 20,43 
3 CIC. Bàsquet femení Argentona 1956-1965, història, recull i retalls 11,42 
4 FC Argentona 1923 – 1998 12,02 
5 Deu, eren deu les mentides d’un poble  6,01 
6 Guia Puig i Cadafalch, Mataró-Argentona  6,61 
7 Somni d’una puntaire  8,5 
8 Argentona, de la sagrera a la vila  12 
9 “Vanitat de vanitats” de Josep Lladó Pascual  12 
10 Argentona al 1800 – cartografia històrica  4,5 
11 Passejades per les fonts d’Argentona (rutes) 0,6 
12 Ramon Martí Alsina a Argentona  21 
13 “Un punt de mel”, de Lina Casanovas 10 
14 “Una nova visió d’Argentona”, premi burriac 2004 16 
15 “Poemes de nadal”, de Lina Casanovas 10 
16 La portentosa vida d’en Juli Sala   4,96 
17 Argentona, història i records 13,82 
18 Argentona històrica 5,71 
19 Lo castell de Burriach o de Sant Vicenç 8,71 
20 Homes i dones del cap dret 4,96 
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21 Aproximació a la història d’Argentona 4,96 
22 Guerra civil i revolució a Argentona. 7,66 
23 Argentona i Vilassar a cavall de 8,11 
24 Orígens de la riera d’Argentona 11,42 
25 Escoles Argentona. Sant Jordi 1990 2,55 
26 Escoles Argentona. Sant Jordi 1991 2,4 
27 1r. Certamen literari Argentona 1979 2,4 
28 2n.Certamen literari Argentona 1980 2,4 
29 3r Certamen literari Argentona 1981 2,4 
30 4t Certamen literari Argentona 1982 2,4 
31 5è Certamen literari Argentona 1983 2,4 
32 6è i 7è Certamen literari Argentona 2,4 
33 Festes i festetes d’Argentona 9,47 
34 Les fonts d’Argentona 9,02 
35 Pere Joan Ferrer, senyor de Burriach 4,81 
36 Joan Grau 2,4 
37 Nit de gegants 2,4 
38 Els cacics d’Argentona 5,8 
39 Els combatents anònims 8,41 
40 Històries, llegendes i ...de Burriach, Montcabrer i pobles de la rodalia 10,82 
41 El tramvia Mataró-Argentona 11,42 
42 La xarbotada 9,02 
43 Romanço de la vila d’Argentona 0,6 
44 Un temps marcat 11,42 
45 La fura 11,87 
46 Cartell coneguem Argentona 3,01 
47 Fonts restaurades (annex 1994) 1,2 
48 Homenatge a Lluís Bonet i Garí 3,61 
49 Dolores Monserdà i Argentona 3,01 
50 El cinema a la vila d’Argentona 9,02 
51 La trajectòria d’un rabassaire argentoní 9,62 
52 Retrats: gent del poble 9,62 
53 Argentona al segle XV. Terra de remences (Premi Burriac 2008) 18 
54 Argentona i els argentonins. Conceptes bàsics de l’escola de viure bé  7 
55 Argentona. Festa Major 1925-1950  14 
56 Premi Burriac a partir de l’any 2011 18 
57 Edició DVD 5 
58 Argentona menuda 6 
59 Centenari del Centre Parroquial d’Argentona 12 
60 Samarretes de difusió d’activitats culturals i festives  5,5 
61 Barret de palla 2,5 
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62 Mocador 4 
63 Lot 1: samarreta + barret + mocador 10 
64 Lot 2: samarreta + mocador 8 
65 Lot 3: barret + mocador 5,5 
66 Lot familiar: 3 samarretes 14 
67 Llibre L’Aixernador 34 
68 Tiquet enotast 7 
 
Disposició Derogatòria 
 
Queda derogada l’ordenança fiscal núm. 58 relativa a la taxa per la prestació dels 
serveis derivats de venda de publicacions editades per l’Ajuntament d’Argentona, el 
contingut de la qual ha quedat incorporat en la present ordenança núm. 61. 
 
Disposició final. 
 
La present ordenança, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 9 de maig de 2016, entrarà en vigor a partir de la seva publicació en 
el Butlletí oficial de la província de Barcelona i en el Diari oficial de la Generalitat i 
regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
Darrera modificació: 
 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&05/022018010089.pdf&1 
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