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30 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES, 

GUIES, REVISTES I DEMÉS PUBLICACIONS ANÀLOGUES EDITADES PER 

L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

Data última modificació: 5 de Juny de 2015 - BOP 106 

Article 1r.- Preceptes Generals. 

De conformitat amb allò previst en l’art. 127, en relació amb l’art. 41, del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL, este Ajuntament estableix el preu públic por la 

venda de llibres, guies, revistes i demés publicacions anàlogues editats per l’ajuntament de Simat de 

la Valldigna.   

Article 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança els que es beneficien de 

l’adquisició dels bens a què es refereix l’article anterior.   

Article 3r.- Tarifes.   

3.1.- La fixació dels preus públics o preus de venda es realitzarà per Decret de l’alcaldia,  del qual 

es donarà compte al Ple, en funció dels següents elements de cost: 

a).-Despeses directes afectats a la confecció i edició 

b).-Despeses d’adquisició dels drets d’autor 

c).-Despeses de distribució i transport 

d).-La reserva per a atencions protocol·làries de l’ Ajuntament serà d’un 15 % de l’edició. 

e).-L’IVA 

f).-Venda al públic per llibreries amb un marge màxim del 30 % sobre la suma dels demés 

elements de cost.  

3.2.- Quan es genere cost de dret d’autor i d’edició per persona física o jurídica aliena a 

l’Ajuntament, els mateixos es posaran de manifest mitjançant factures reglamentàriament expedides.   

3.3.- El càlcul del preu de venda es determinarà sumant les partides de cost a), b) i c) que es dividirà 

pel 85 % del número de llibres de l’edició i s’afegirà l’IVA. 

 

3.4.- El preu de venda al públic per les llibreries es calcularà incrementant l’obtingut en el punt 

anterior en un 30 % arrodonint els decimals iguals o superiors a 5 a l’alça i els inferior a la baixa, i 

també constarà el preu màxim al decret de l’alcaldia que fa referència el punt 3.1 d’esta ordenança. 

3.5.- En tot cas la proposta de fixació del preu públic ha de ser informada pel SecretariInterventor, 

d’acord amb el criteris establerts a esta ordenança fiscal.. 
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Article 4t.- Normes de gestió. 

4.1.- Una vegada fixat el preu públic per a cada llibre o publicació, pel Decret de l’Alcaldia (del 

que es donara compte al Ple de l’ajuntament), estos es posaran a la venda a través de llibreries o 

directament pel propi Ajuntament pels seus mitjans..   

4.2.- La/es llibreria/es podrà/n adquirir els llibres i/o publicacions en un primer moment o 

sol·licitar-los en dipòsit per un termini de 90 dies, transcorreguts els quals, estaran obligats a tornar 

els que no s’hagen venut i la resta s’adquiriran i seran facturats per l’Ajuntament al preu de venda de 

l’apartat 3.3. En cas d’incompliment d’esta obligació l’ Ajuntament  facturarà el 100 % del dipòsit.   

4.3.- Si dins del termini de depòsit la llibreria esgotara totes les existències podrà sol·licitar de 

l’Ajuntament nou depòsit per altre termini de 90 dies.   

4.4.- La meritació i pagament del preu públic es produirà en el moment de l’adquisició o 

transcorreguts 90 dies des del moment de la constitució del dipòsit sense la presentació dels comptes 

per part de la llibreria. 

4.5.- En la venda directa dels llibres i/o publicacions per l’ajuntament, en el moment del pagament 

del preu públic s’entregarà factura o justificant de pagament.   

  

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal, aprovada per acord del Plenari del dia 30 de març. de 2015, entrarà 

en vigor i serà d’aplicació a partir del dia següent al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de València.» 


